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َوِإنَُّه ِفي ُأمِّ  " ِإنَّا َجَعْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 
َنا َلَعِليٌّ َحِكيم   َ"َاْلِكَتاِب َلَديـْ

َ
َ

َ



 

ب   

َآراءَالفراءَعندَشراحَألفيةَابنَمالك
َفيَالقرنَالثامنَالهجري
َدراسةَتحليليةَوصفية

َ
K:َ

الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددسو  ادد   ىددالل ارل ال ادد  ولدد، الوددح ، المددا الا  ل 
 الهللوا.الاقتف  أث    إحىنا إل  والو 

فهذ   ىنلة  لنالاا" و اء الف اء النحالوة الالو فوة  نهلل ش اح ألفوة ا ا منلك في الق ا الثدنما 
الهج ي" تنناللت فوهن شخووة الف اء اللاموة التي كنا لهن  ظوو األث  في المودهللاا اللامديل الجهدالهلل  

ةل الخوالودن  ألفوتد، اللاموة في موهللاا النحال الالو فل كمن تنناللت شخووة ا دا منلدك الوثدن   اللامود
في النحال الالو فل الالتي انكا اللامدنء  اد  شد حهن التحاواهدنل الذات ودوتهن فدي ا فدن ل  الالمشهال  

كمددن تنناللددت شدد الحنت األلفودددة المحققددة الالمق ال ددة فدددي القدد ا الثددنما الهجددد يل متحددهللثن   ددا الشددد اح 
 المننهجهو.

ا تمدهلل  اوهدن شد اح ألفودة ا دا  الكدنا محدال  الهلل اىدة حدالل و اء الفد اء النحالودة الالود فوة التدي
منلك في الق ا الثنما الهج ي في ش الحنتهول فنىتخ جتهن  لهلل اىتقونئهنل مالضحن  المحاس ل الم ونن  
تلهللهلل ا  اء في كل مىألةل المهللى مالافقت، أال مخنلفت، لكس المهلل ىتوا: ال و وة الالكالفودةل كمدن الثقدت 

أال تالثوقهدن مدا كتدا األقدهللموا المدا  - غدو ندهلل تهن– الكثو  ما ا  اء المنقاللة  ن، مدا كت د، المحققدة
 هو أق ا من،  ههللا  ما الش اح.

إ دد اش شخوددوة الفدد اء أهمهدن التالودات فددي نهنوددة الهلل اىدة إلدد   ددهللهلل مددا النتدنئ  الهنمددةل للددل 
نحدددنال مدددهللى اخدددتسف الفددد اء مدددا الكثوددد  مدددا ال الا  ددد اشالا دددا منلدددك الشددد اح األلفودددةل الجهدددالهللهو اللامودددةل 

مهلل ىة ال و وةل كمن  ونت  لض المىنئل التي تف هلل فوهن الف اء   أو، مخنلفدن   دذلك الخوالون  نحنال ال
 جمهال  النحنال ما كس المهلل ىتوا.

كمددن أال هللت فددي الخنتمددة  ددهللهللا  مددا التالوددونت كددنا مددا أهمهددن ضدد ال ال ا ق ددنل  ادد  تحقودد  
وكالا مدنهللال غنودة مشوهلل ما كتا الف اء المخقالقةل النفض الغ ن   ا ذلك المال الث اللامي الك و ل ل

 الث وة لقا ة اللاول الللهللهلل ما الهلل اىنت الخنوة حالل جهالهلل الف اء في موهللاا النحال الالاغة الالو ف.
  



 

ت   

Al Farraa's Grammatical and Morphological Opinions toward 

Explainers of the Millenium Ibn Malik in the Eighth Century Hijri 
 

Abstract: 

In this study, Al Farraa character that has great impact in grammar 

and morphology sciences has been addressed. Ibn Malik scientific 

contributions and his well-known Millennium in particular have been 

presented. This Millennium has widely disseminated and attracted a huge 

number of scholars and researchers to study and analyze its content and 

structure.   I have also discussed the printed and verified explanations of 

the Millennium Ibn Malik in the Eighth Century Hijri and showed the 

methodologies that have been utilized by the Millennium's explainers. 

The core of this study was about the Al Farraa's Grammatical and 

Morphological Opinions on which the Millennium's explainers have 

depend upon during developing their explanations.  I have collected all 

these opinions after a rough investigation and validation. After that I have 

pointed out the multiple opinions in every subject, and their accord or 

disaccord with both schools: Basra or Kufa. 

I have documented a variety of Al Farraa views that have been cited 

in his few verified books or mentioned in the books achieved by elder 

people, who are closer to explainer's era. 

By completion of this study, I have concluded various important 

results. The most important was to highlight both characters of Al Farra 

and Ibn Malik and the Millennium's explainers of scholars and researchers 

and their scientific contributions in grammar and morphology sciences. The 

study has demonstrated the disaccord of Al Farraa with a group of 

grammarians and especially grammarians of Basra school. It also illustrated 

some subjects in which Al Farraa uniquely disaccord the public of 

grammarians of both two schools. 

In conclusion, I have pointed out some recommendations; the most 

important one was the necessity of verifying Al Farraa books and 

manuscripts and dust off that inherited great scientific contribution, so as to 

be a rich material for students and researchers and benefit future studies 

that aim to study the efforts and contributions of AL Farra in the field of 

Arabic language grammar and morphology. 

  



 

ث   

 الِإهْدَاء
َ

 حامددي لوحتددالي قاُ دد، الاتىددا ل الجمواددة الاألمددنني األمددل   نحددال    ددي   دد ت التددي النددال     ددة ال   إلدد 
 النددال    ملددنني لوغدد     الددهلل ا حاكددة   فددي الىددن  ل أجاددي مددا الوددلنا   فدد ال ض   ل الددهللنون ضددنقت حددوا

 فن قددت لددال حتدد  ء  أحوددن لنظددلّ  الاللاددو   الحدد    أجددل مددا نلددو    أا ملندد  ال ّامنددي ل قا ددي فددي الالوددفنء  
 شدددهنهللال   متقادددهللا    ةوتدددي إلددد  الالضدددنءتنا  وندددن  الحندددت شدددالقن ل قاُ ددد، تفقددد  اللقنلمدددن أجىدددنهلل ننل أ الاُحندددن

 .. وهللو،  وا ا ا ألقهللم هن أونلت قهلل هي الهن المنجىتو 
َ

َ..َََالحبيبَوالدي
 شدددهنهللال   ُمدددن  حدددوا المكدددنا   ذات    اددد ..  هندددن وجاددد  الالدددهللي كدددنا ل  نمدددن    شددد    ىددد لة   ق دددل

 المنشدالهللُ  حاُمد، الهدي هلل اىدت ، فوهن أكمل من التي الشمنوة   الحق ة   قالل   ما تىتغ  الا  ّ من ل لمنجىتو ا
  وددت   فددي ك ومددة   حوددنال   نحوددن أا أجددل مددا ل أجا نددن مددا ال ددن  ل وحددا مددن  ادد  وحدداّ  مددا وثدد    لكندد، ل

ددد، أ ْمثُدددل   أا أجدددل المدددا ل كددد وو ندددنفا    ادددو   أحضدددنا الفدددي كددد وو    كدددل   ت ْلت ددد فُ  التدددي  شدددهنهللتي ا ا أمنم 
هن ى اُ   أن، فوهن قونوة   هن الى اُ  الجالهلل   جدشءا   إ ضنةك كنا القهلل ل ار  إذا اللاو مهللا ك في خاالهلل 

ك ثمدد ال   تدد ى حتدد  المنجىددتو  ق ودد    فددي ىددو ي مددا الجددشءا   قمددالحي مددا ددكل القوددا   جهددهلل   فكنددت   غ ى 
 ..   ني  ضوت فهس ل أ تي ون فوك ار أ ضنني القهلل ل لي الحونال   ملن 

 
 

لد   التغددش لُ  الحددا   تمددتها التددي إلدد  ل ذات هددن مكندالا    ددا مل دد ال   لتخدد     الكامددنتُ  تتىددن  ُ  مددا الا 
 كننددت قنلمدن المشدد قة   متأللئدة    الحدي فت قدد  ل األحدسو ننودوة   فددال  و فد فُ   ودفال ا   قا ددي فدي األمدل  

هن الوددنن الُ  وددهلليل فددي وددهلُلهن قنلمددن التحقدد  الشددك    ادد  أمنوددنتي الت قدد  ل هلل  ددي  نددالاا   هلل الاُتهددن  جهددهلل 
  حد    فدي أى   الهمالوُ  تكىالني ال نهللمن ل قا ي ما الاأللو   التلا   التخقفُ  ال احة   لي توقنهللُ  الىه  هن
  و مي ما – وشول  ل– لوخفف   الحننن هن ح ِّهن

 ل حشند، ىدن ة   قا  د، هللفتد     اد  اىدم هن وكتداُ  الدذي قفا هدن فىدأ ق  ك  تُ  مهمن التي أمي إل 
د، فدي وتقدهللوُ  حوا  فضا هن الوهتفُ  د، حام  ..  الالحودنال القادا   ىدوهللال   الح و دة الالدهللتي ودن لدك   ل هلل جدنت   ال ام 
 .الالهلل نء ال ضن لتههللوني  ىنلتي أههللوك



 

ج   

 الِإهْدَاء
 

لد  التددي ودد  ت  اددي شدهال ا  قددالا   ل كنددت فوهددن ملتكفدن   ادد  ال حددث  الالهلل اىددة  ل فتحم ا ددْت  الا 
ت نددن الشالجوددة  ل شالجتددي الغنلوددة ل التددي كامددن تأماددُت فوهددن هجدد   الاوددنلي المهللافلددة  األوددنو ل فددي غدد ال  حون

اىتحض ُت  ظمة  نلمة    ي  اي  حونمن أك مني  هن ل ال  أهلل ي كوف أخقال ى ول  الشنك وا ل أمنو  
 نلو   ي  ايل ف ن ْلم ت الشالجُة الونلحُة هي .. 

َاتَ(())َمعَخالصَحبيَلهاَوأغلىَاألمنيَََََََََََََََََََََََََََََََََ
 
 

ل  قفاي الح وا  قا دي  الدذي أنج تد، ك ود ا  ل حدوا ح متد، هللفء  حضدني فدي أشده    ) دسل  الا 
ني الار  أل ى النال   الالمىتق ل  المش    فدي  ونودك الدهللافئتوا الأ ى فودك  األالل   نشغنلي   ىنلتي ل الا 

 .من أنن مق ٌل  او، ما  قيٍّ في هلل جنت  اللاو
أقالل .. لكْا حىُ ك من وخت ئ لك خاف  تاك الكنمو ا لتحدهللث ك  أحهلّلثك ا ا الللاك   تلي من

 نهللمن تك ُ   نلوالت  الالوال ال   من وجالل ا ا  خنق ي .. ل  من   أكالا حون هدن  اد  قودهلل  الحودنال .. 
 الما وهلل ي .. 

 
 

إل  إخالتي الأخالاتي .. حنمدهلل الىدموة الهدهللى ال  دهلل الد حما الشهد  المحمدهلل .. أحد كو الار ح دن  
أ ض  قنحاددة  لتفجدد ت منهددن ونددن وُا المح ددة ..  اجوددن  لكددو هللالاو  ال قددي  الالتقددهللو  فددي هلل جددنت  لددال مدد   ادد  

 اللاو الالمتقوا .

  



 

ح   

 شكر وتقدير
 
 

َ...إليَمنَأضاءَبعلمهَعقلَغيرهَ

َ...هدىَبالجوابَالصحيحَحيرةَسائليهََوَََََ

َ...َفأظهرَبسماحتهَتواضعَالعلماءََََََََََََََََ

َ...وبرحابتهَسماحةَالعارفينََََََََََََََََََََََََََ

َ

َ))َمشرفَالرسالةَ((

َاألستاذَالدكتور

َمحمودَمحمدَالعامودي
َ

 خالصَالوفاءَوالتقدير



 

خ   

 شكر وتقدير
 

  ا   نلمالافقة   تفضس الذْوا ل النم  فضل الالهللكتال  ال ا محمهلل الهللكتال  إل  أوضن   مالواللٌ  الالشك ُ 
ث اء   ل السشمْوا الالنو    التالجو،   التقهللوو   ل ل ىنلة  ا  ق اءال    اي الامت ن ن  ىنلت يل مننقشة    ما الهلل اىة   الا 

 .. الالتقهللو  الشك    خنلص فإلوكمن..    ام ه من غشو   
 

 :" ما   وشك  النن    وشك  ار" الامتثن   ألم  الن ي 
اقت ىت ما  ال  فننن  ألهل الفضل  فضاهول فإنني أتقهللو  نلشك  الجشول إل  اللامنء األجسءل الذوا

 نال   امهو خسل م حاة الهلل اىة:
 

َأ.َد.َكماااااااااااااااااالَغنااااااااااااااااايم
َ

َأ.َد.َمحماااااااااااااادَعلااااااااااااااوان
َ

َأ.َد.َيوساااااااااااااافَر قااااااااااااااة
َ

َأ.َد.َنبياااااااالَأباااااااااوَعلاااااااااي
َ

َالكحلاااااااااوتأ.َد.َيوسااااااااافَ
َ

َد.َمحمااااااااااااااااااااادَالباااااااااااااااااااااع
َ

َد.َفااااااااااااااااااو يَفيااااااااااااااااااا 
َ

 د.َ ياااااااااااااااااااااادَمقاااااااااااااااااااااداد
 

 

ل  أىتنذي الح وا  الق و   نال   الذي القف  جنن ي منذ الاحظة األالل  فأنن  لي د.َباسمَالبابليالا 
 ح ، ال حن ة وهلل   الىلة  ام،ل فكنا نلو الملاو الالم شهلل الالموالا

َ
أصبحَسناَبرقهَيضيءَالطريقَأماميَو لىَكلَمنَعلمنيَحرفاًَ َا 

 ((َي))َخالصَحبيَوتقديَرَ
 

  



 

 د 

 شكر وتقدير
 

الذي الّف   اي  ننء  لراجيَالهمص :أخي الح وا الغنليكمن أتقهللو  نلشك  الجشول إل  
 هن مكت تي المتالاضلةل الذلل لي كثو ا  ما الولنا في  كثو  ما الكتا التي  ّم تُ الحوالل  ا  
  هللاوة المشالا  ..

 
ل   الذي  كف أى ال ن  أال وشوهلل وتنقل  وا مكت نت القنه الل و حث  ا  لد.َرائدَالعرينيالا 

 ل الغو هن ما أمهنت الكتا. ةش الحنت األلفوة المق ال 
 

ل  أخي الح وا كنفوة جنءني  نلمقنوهلل الشنفوة في ش ح الخسوة الالذي  مروانَحمد :الا 
 ما مكة أثننء  حاة اللم ال

 
ش ح ا ا جن   الهالا ي ما القنئفل  لهلل مشالا    إحضن هنالالهللتي الح و ة ال  أنى  مجهللهللا  

ل الالالهللي الذي جنء  كتنا التذوول الالتكمول أل ي حونا أثننء  حث في مكت نت مكة الالمهللونةما ال
 . حاة  م ال أخ ى

 
 

((المحبةَوالوفاء))َخالصَ
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َاأل ْلك انََِِلس اانََِِمانََْي ْبس اطَ َالن ْحاوَ 
ل ه اااا َالع ل اااوِمَأ ج  َِمااان  َف اااَِذ اَط ل ْبااات 
ااْنَق ااْدرِهَِ َالش ااِريِفَي ِ يل ااه َع  َل ْحاان 
ِضااايع َِإذ اَت ك ل ااام َم ْعِرب ااااًَ ت ااار ىَالو  َو 
ف اااااِتِهمَْ َاءب اااااء َِعْنااااد َو  ر ث  اااااَو  َم 

َو الَت ك اااْنَم ت أ ب ًياااافَ  َاْطل اااْبَه اااِديت 
َالِمْلاااِحَِإْنَأ ْلق ْيت اااهَ  َِمْثااال  َوالن ْحاااو 

َ

ااااْرءَ َ اااانََِو الم  ااااه َِإذ اَل ااااْمَي ْلح  َت ْعِظم 
ِقاااايم َاأل ْلس اااانَِ لُّه اااااَِمْنه اااااَم  َف أ ج 
ااِظَاأل ْعااي نَِ ي ْساق ط َِماْنَِلح  ت ار اهَ  َو 
َالم ه اب ااة َِبالل س اااِنَاأل ْلس اانَِ َن ااال 

َالع ل اااااوِمَف اااااأ ْتِقنَِلَِ َب ِنااااايِهم َِمْثااااال 
َالع اااااِلِمَالم ت ف اااان نَِ ْياااان    َ َف ااااالن ْحو 
َِصْنٍفَِمْنَط ع اٍمَي ْحس نَِ َِفيَك ل 

َ

 
 

 F 



 

 2 

F 
 

الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددسو  ادد   ىددالل ارل ال ادد  ولدد، الوددح ، المددا الا  ل 
  لهلل:الاقتف  أث  ل الاهتهللى  ههللا  إل  والو الهللوال ال 

ْلن ددن  :لقددهلل أنددشل ار ىدد حنن، التلددنل  كتن دد، الكدد وو التلهددهلل  حفظدد،ل فقددنل ىدد حنن، ﴿ إ ن ددن ن ْحددُا ن ش 
﴾ نف ُظالا  ل اللدذلك ىدخ  ار ،الاغة الل  وة  حفظ فحفظ الأنشل،  اىنا    ي م والل (0)الذِّْك   ال ا  ن ن ل ُ، ل ح 

ل ألنهدو خود  القودنوالاللامدنء النحدنال جهن دذال   هدذ  المهمدةقدنو فتلنل  ما   دنهلل  مدا وحفدظ أمد  الاغدةل 
قنمالا  ونن ة القالا دهلل أال القدالانوا التدي توىد  لغود  اللد ا النقد   ن  و الذوا توهللالا أال   لاحال الثننوه

 نلل  وة كأهاهنل فهو قالمالا الملال ل المههللالا الى ول إل  الل  وة حت  غدهللت فدي متندنالل الجمودال الهدو 
 اودددة الحفدددنظ  اددد  الل  ودددة الالقددد وا مدددا ألىدددنة الىدددالء  حددد  ال اودددةلفدددي هدددذا ق قدددنت وىددداو الىدددن   الس

ل الما أهو المسحظنت التي القفت  اوهن أثننء ت جمتي لاف اء الا ا منلك الالش احل أنهو كننالا الال هتنا
أقد ا مدن وكدالا إلدد  القد وا الكد وول حفظدن  الفهمددن  التق وقدن ل فمدنهو مدا حفددظ القد وا مندذ ودغ  ل الأجددنهلل 

ل المنهو ما أخذ  ا   نتق، هلل اىة من وتلا   نلق وا الك وو ما هلل اىنت نحالوة اللغالوةل فهم، التق وق،
تفوهلل الهللا ىوال التحنفظ  ا  هالوة الاغة الل  وةل فكننالا  ا  إث  ذلدك  اد  هلل جدة مدا التقدالى الالدال ت 

   و ن وهو فوهن أحهلل.
لاغة الل  وةل فهللخل أقف ما الاحهلل ما هة ء الذوا أاُلكل إلوهو مهمة حفظ االفي هذ  الهلل اىة 

حتدد  الوددل  امدد،  -كمددن ىددن ى فددي غنلددا موددنفنت، التددي تنناللددت القدد وا الكدد وو-تحدت  اوددة القدد وال 
إمدنو نحدنال أ دال شك ودن وحود   دا شودنهلل الفد اءل ا مدنو إل  ا فن ل التىنما  د، القنودي ق دل الدهللانيل إند، 

الاللامدنءل ممدا ذات ودوتهول  ما ن ا  ام، الغشا ال مونفنت، نهل كثو  ما النحدنالالكالفة في  و  ل 
ألنددد، حّودددنهن  ؛لدددال  الفددد اء مدددن كنندددت    ودددة :ال ادددت مكدددننتهول حتددد  قدددنل  نددد، أ دددال الل دددن  ثلادددا

الض  قهنل اللال  الف اء لىققت الل  وةل ألنهن كننت تُت ننشتل الوهلل  وهن كل  ما أ اهللل الوتكاو النن   اد  
ا األن دن ي: لدال لدو وكدا ألهدل  غدهللاهلل الالكالفدة مقنهللو   قاللهو الق ائحهو  فتذهال القنل  ن، أ دال  كد   د

ما  امنء الل  وة إ  الكىدنئي الالفد اء لكدنا لهدو  همدن ا فتخدن   اد  جمودا الندن ل إذ انتهدت اللادالو 
 .ال حث  ا و ائ، النحالوة الالو فوةإلوهمنل الكنا وقنل: الف اء أمو  المةمنوا في النحالل لذا وث ت 

ضت هلل اىة النحال في أغاا مهللا القق وا )مو  الالشنو  الق ا الثنما الهج ي فناللمن كنا 
ال خنوة في القنه ال الهللمش  الحاال كمن ىن ى في حونال ش اح األلفوةل الانكا النن  في ذلك الالقدت 

ا ود  لدي  أقاد   اد  ذلدك اللود  أا  ا  المنظالمنت فحااالهنل ال ا  مظنا الكتا فشد الحهنل الا 
 . لو  الش الحنت

                                                 
 15/9ىال ال الحج    1)
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اللامدنء  فدي القد ا الىدن ال الول إلود، المنتهد  فدي الاغدة الالنحدال اللمن تودهلل  ا مدنُو ا دا منلدك 
ىل المودنفنت، مدا كث تهدن قدن ت فدي ا فدن   شده تهنل ن     د ا    وُ ن ىل الح  ْ ج   ا    وُ حْ الالو فل فكنا    

الىددن ت مىددو  الشددم   حىددا غ تهددنل فقددهلل خاددف ثدد الال ضددخمة مددا المةلفددنت فددي  اددالو النحددال الالاغددة 
 النن  ما  لهلل لالالق اءات اهتو  هن 

الكددنا مددا  ددوا تاددك الموددنفنت ألفوتدد، المشددهال ال فددي النحددال الالودد فل المىددمنال " نلخسوددة"ل 
مكننتهددن  لاددال  تْ ا دد    الالتددي تلددهلل مددا أشدده  مةلفنتدد،ل  ددل المددا أشدده  مددن ألددف فددي النحددال الل  دديل إذْ 

اددد  قومتهدددنل الذات ودددوتهنل حتددد  مدددألت ا فدددن ل الغدددهللت مىدددتق ال فدددي كدددل مىدددمال فننكدددا اللامدددنء  
تحاواهددن الشدد حهنل الكددذا القددسا  ادد  هلل اىددتهن الفهمهددنل فقددهلل حددالت أكثدد  أ ددالاا النحددالل فكننددت ق اددة 
لالامددنء الالمتلامددوال ونهاددالا مددا ملونهددنل الوتفوددةالا ظسلهددنل الللظددوو مكننتهددن القددهلل هنل شدد حهن الكثودد  

   ددا  ثمددنا مددا النحددنال الاللامددنءل منددذ نشددأتهن ا تددهللاء   لودد  ا ددا منلددك: شدد حهن أ ددال ال  كددنت المنجدد
الت ُنالخيل الا ا الننظول م ال ا   ش اح األلفوة ممدا اُلق دف  اد  شد الحهول أال الدذوا فقدهللت شد الحهول أال 

القدهلل امدتألت تادك الشد الحنت  دنلكثو  مدا و اء ل قو ل تنتظ  ما ودنفض  نهدن الغ دن من شالت قوهلل التح
 النحنال المتقهللموال إذ كنا  اوهن الملتمهلل في ش ح األلفوة.

فددي  -نحددنال الكالفددة فددي  ودد  إمددنو  -خووددت  ىددنلتي  نل حددث  ددا و اء الفدد اء ؛كادد،لهددذا     
 - و  الش الحنت– في الق ا الثنما الهج يل  -إمنو النحال في  و  –ش الحنت ألفوة ا ا منلك 

 
 :َالشروحاتَموضعَالدراسة

 ه .                  949تالضو  المقنوهلل الالمىنلك  ش ح ألفوة ا ا منلك لام اهللي )ت .1
 هد .                        949 و  الخونوة في توىو  الخسوة   ا الال هللي )تتح .2
 هد .                            961أالض  المىنلك إل  ألفوة ا ا منلك   ا هشنو )ت .3
 هد .                    969إ شنهلل الىنلك إل  حل ألفوة ا ا منلك   ا ق وِّو الجالشوة )ت .4
  هد .                                     969ألفوة ا ا منلك )ت ش ح ا ا  قول  ا  .5
 هد .                 981ش ح ألفوة ا ا منلك لاشن ح األنهلللىي   ا جن   الهالا ي )ت .6
 هد .997المقنوهلل الشنفوة في ش ح الخسوة الكنفوة لاشنق ي )ت .9

                                  
 :الدراساتَالسابقة 

 .هلل لا نحدث  هللكتدال ا  ىدنلة  دا   دن ال الهدي "واللغاةَالنحاوَفايَومذهباهَالفاراءَ كريااَأبو".0ََََ
  دا ذكد  مدن لكدل التحقود  هللقود   تفودول الفد اء حودنال األالل ال دنا فدي تندنالل األنون يل مكي أحمهلل
 كثدد أ ال ودد ي  وددالن  النحددال فددي تددأث  قددهلل الفدد اء أا ال أى الالمفقددالهللالل المالجددالهللال الوثددن   لالحونتدد، لالفد اء
 الوثن   الف اء و اء ما ذلك مث تن   الكىنئي  شوخ، تأث  ممن
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 الىدقن   النحدالي مذه د، أند، إلد  الذهدا الالاغدةل النحدال في الف اء مذها الثنني ال نا في التننالل  
 النحالوة و اء  ل ض  نىتل اض ذلك مالضحن   ال غهللاهلليل المذها هال الذلك الالكالفووال ال و ووا  وا

 ال دددوا الفددد اء  ندددهلل النحالودددة لامودددقاحنت تلددد ض كمدددن الالكالفدددةل ال وددد ال  يمدددذه ال دددوا  ونهدددن المالاشندددن  
 الخ قدددددالو فددددد ت القدددددنه ال  جنملدددددة ا هللاء كاودددددة  ىدددددنك  محمدددددالهلل خاودددددل. هلل.أ  نشددددد اف) منهدددددن الم تكددددد 
 . و1967
 
 خو ات  اي  ا محمهلل: لا نحث منجىتو   ىنلة  ا   ن ال الهي "الصرفيةَالفراءَجهودَ".0َ   
 أ ق د، الكدالفووال هلل ند الود ف مفهدالو  دا تحدهللث كمدن اللامودةل الوثن   الف اء  ا حهللوث،  هللأ هللغ و يل
 تود وف  دا تحدهللث ثدو الكامدنتل تدالشوا فدي الق وقتد، الفد اء  ندهلل الفلدل تو وف مفهالو  ا  حهللوث
ل الاألفلددنل األىدمنء  دوا المشدت ك  ددا  نلحدهللوث  ىدنلت، الخدتو المختافددةل  أنالا هدن الفد اء  ندهلل األىدمنء

  المههللي محمهلل المختن  محمهلل هلل.أ  إش اف و1991 نلىلالهللوة  الق ى أو جنملة)
 
 
 :الصعوباتَالتيَواجهتَالباحث 

 لددددهلل فضددددل ار المندددد، الك مدددد،  نجتوددددنش تاددددك الم حاددددة الممتلددددة مددددا ال حددددث الشددددن ل فددددإا جماددددة مددددا 
 الولال نت كننت حج   ث ال في ق و  ال حث منذ  هللاوت،ل القهلل وى  ار لي ى ل تجنالشهنل المنهن:

 وددالل  ادد  كتددا شدد الحنت ألفوددة ا ددا منلددك ذات اللسقددة  نلهلل اىددةل فجاهددن نددنهلل  وددلال ة الح
غودد  مالجددالهلل فددي ققن نددن الح وددال إضددنفة إلدد   ددهللو الجددالهلل  فددي مكت ددة الجنملددة ا ىددسموةل 
ال لهلل جههلل جهوهلل الملنالنة  لض ا خالال الك اول ال لهلل ىف ي لمو  فقهلل تحّوات  اوهن كاهدنل 

نق ي الذي أحض   لي ما مكدة أخدي الح ودا/ مد الاا فقهلل  هللأت  كتنا المقنوهلل الشنفوة لاش
حمددهللل أثنددنء شون تدد، لا وددت الحدد اول فلكفددت  ادد  هلل اىددت، إلدد  أا أمددهللني الددهللكتال   ائددهلل الل ونددي 
 هللفلددة أخدد ى مددا الكتددا  لددهلل مىددو ال مددا  نددنء ال حددث فددي مكت ددنت القددنه ال  مودد ل الأكماددت 

أثنددنء  حاددة اللمدد ال  شدد ح ا ددا  الالالددهللال الك ومددة فوددس  مددا تاددك ال حاددة الشددنقة؛ حوددث أمددهللتني
جددن   الهددالا ي  مىددن هللال الحوددالل  اودد، مددا شال  خددنلتي المقددوو  جددهللال  لددهلل  حاددة شددنقة أوضددن 
مدددا ال حدددث فدددي مكت دددنت مكدددة الالمهللوندددةل التدددو الحودددالل  اوددد، فدددي إحدددهللى مكت دددنت القدددنئفل 
الانتهت فوالل تاك الحكنوة أثننء ىف ي إل  مو ل فقهلل قمت  شودن ال ملد ض الكتدنا الدهللاللي 

لمقددنو  مهللونددة نودد  فددي محنفظددة القددنه الل الحوددات  اددي  ددنقي الكتددا الالشدد الحنت المتلاقددة ا
  نلهلل اىة.
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  اشددتهللاهلل أشمدددة انققدددنت التودددن  الكه  ددنئي فدددي الم حادددة األخوددد ال مددا كتن دددة ال حدددثل حودددث كدددنا
 انققنت التون  الكه  نئي أكث  ما مجوئ،ل ممن أ نقني كثو ا  في ى  ة ا نجنش.

  الف اء النحالوة ما كتن د، ملدنني القد وا؛ للدهللو ت الودا الكتدنا  اد  قالا دهلل ولال ة تالثو  و اء
 لانحال مل الفةل الكذلك قاة مةلفنت الف اء التي الواتنن التو تحقوقهن.

 
 َمنهجيَفيَالدراسة

 أمن منهجي في الهلل اىةل فقهلل ا تمهللت  ا  المنه  التحاواي الالوفيل الذي وتمثل في ا تي:
   اء مددددا كتددددا الشدددد الحنت مالضددددا الهلل اىددددةل التالثوقهددددن مددددا قمددددت   وددددهلل الاىددددتخ ا  و اء الفدددد

 مونهلل هن.

  تجموا تاك المىنئلل الت الو هن حىا أ الاا ألفوة ا ا منلك. قمتثو  

  ال ذلت قون ى جههللي لتالثو  من أمكا مدا تادك ا  اء مدا كتدا الفد اء المحققدة الالمق ال دةل
 اد  أ ددالاا لانحددال  الخوالودن  كتن دد، " ملدنني القدد وا"  غددو ودلال ة ال حددث فود،ل إذ لددو ت ددالا

 مذكال ال.

  ال مادت جنهددهللا   اد  تالثودد   لدض ا  اء المنقاللددة  ندد، فدي الشدد الحنت مدا كتددا المتقددهللموال
ْا ُهْو أ ْقُ ُا من،  ههللا ل   ه ل399) الش ودهلليال ل ه 328) ل الا دا األن دن يه 291) ثلاداكالم 

ل الغودد هو مددا أئمددة ه 697) ل الا ددا  وددفال ه 643) ل الا ددا ولددو ه 538) الالشمخشدد ي
 النحال الالاغة.

  ، كمن ا تمهللت  ا  اىتخ ا  و اء ا ا منلك المالقف، ما الف اء ما خسل ألفوت،ل الكذلك ش ح 
لاتىهول اللاكنفوة الشنفوةل حوث ىوظه  مدا خدسل ال حدث الالنتدنئ  أا ا دا منلدك كدنا أكثد  

 الملن ضوا الالمخنلفوا لكثو  ما المىنئل التي ذها إلوهن الف اء.
َ
 
 :َخطةَالبحث

مددت  لدد ض  حثددي  تقىددوم، إلدد  ثسثددة فودداللل تىدد قهن مقهللمددة التمهوددهللل التقفالهمددن خنتمددةل ق     
الفي المقهللمة  ونا لمالضالت ال ىدنلة الأهموتد،ل الهللالافلد،ل الالمدنه  الدذي ىأىدو   اود،ل الولقدا المقهللمدة  
تمهوهلٌل تحهللثت فو،  ا حونال أ ي شك ون الف اء الجهالهلل  الوثن   اللاموةل كمن تحهللثت  ا حودنال ا دا منلدك 

 .ا جهالهلل  في النحالل الأهموة ألفوت،ننظو األلفوةل ال 
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 :ش اح ألفوة ا ا منلك في الق ا الثنما الهج ي: حونتهو الش الحهول الوشدتمل  اد   الفصلَاألول

 ى لة م نحث:
 :الم اهلليل الكتن ،: تالضو  المقنوهلل الالمىنلك  ش ح ألفوة ا ا منلك. المبحثَاألول 
 :تح و  الخونوة في توىو  الخسوة.ا ا الال هلليل الكتن ،:  المبحثَالثاني 
 :ا ا هشنول الكتن ،: أالض  المىنلك إل  ألفوة ا ا منلك. المبحثَالثالث 
 :ا ا قوو الجالشوةل الكتن ،: إ شنهلل الىنلك إل  حل ألفوة ا ا منلك. المبحثَالرابع 
 :ا ا  قولل الكتن ،: ش ح ا ا  قول. المبحثَالخامس 
 :تن ،: ش ح ألفوة ا ا منلك.ا ا جن   الهالا يل الك المبحثَالسادس 
 :الشنق يل الكتن ،: المقنوهلل الشنفوة في ش ح الخسوة الكنفوة. المبحثَالسابع 

 
 و اء الفد اء النحالودة  ندهلل شد اح ألفودة ا دا منلدك فدي القد ا الثدنما الهجد يل م ت دة الثااني:ََالفصل

 حىا أ الاا األلفوة.
 
 َ:ا دا منلدك فدي القد ا الثدنما الهجد يل م ت دة و اء الف اء الو فوة  نهلل شد اح ألفودة الفصلَالثالث

 .حىا ت توا األلفوة
 : مىنئل و فوة متف قة.في الش الحنت ضمنت، تحت  نالااالمن تننث  

     
الار ت دن ك التلدنل  أىددأل أا وتق دل هدذا الجهددهلل منديل الأا و فلنددي  د، المدا أشدد ف  اود، الالجهنددي 

هللنون الا خد الل الأىدأل، أا ونفدا  د، كدل مدا الأ شهللني اللكل ما ل، فضل  ايل أا و فلني ار  د، فدي الد
 القف  او،ل المن كنا ما تالفو  فما ار الحهلل ل المن كنا ما خال أال شلل فما نفىي الالشوقنا.

 
 

َالْعَالَمِني رَبِّ هللِ الْحَمْدُ أَنِ دَعْوَانَا وَآخِرُ
َ  
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لفراء:َحياتهَوجهودهَالعلميةأبوَ كرياَا 

 
َحياتهَوجهودهَالعلميةالنحويَابنَمالك: 
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َأوال:
َ(0)أبوَ كرياَالفراء

َ
 ونشأتهَنسبه:َ

شونهلل  ا   هلل ار  ا منظال  األىاميل مدالل   ندي أىدهللل أال  ندي منقد  هال أ ال شك ون وحو   ا    
الملدد الف  ددنلف اءل إمددنو الكددالفووال الأ امهددو  ددنلنحال الالاغددة الفنددالا  - ادد  كثدد ال ا ختسفددنت فددي ذلددك–

 فأقددنو الكالفددة إلدد  انودد ف الىددنة وخدد  جددنء فددإذا  هددنل مقنمدد، أكثدد  فكددنال  غددهللاهلل إلدد  انتقددلاألهللال 
 ،أها في والمن   أ  لوا
 
 َلقبه:َالفراء

اختافددت ال الاوددنت فددي ىدد ا تىددموت، "الفدد اء"ل الللددل مددا األهموددة  مكددنا أا نددذك  أننددن   نكددنهلل   
ددْا تلدد ض لىدد ا لقددا الفدد اء  هددذا  نلثدد  فددي كتددا التدد اجو لامتقددهللموا المددا هددو أقدد ا  هددهللا   ددنلف اء م 

ل الاألشهدددد ي ه 351ه ل فاددددو وتلدددد ض لددددذلك أ ددددال القوددددا الاغددددالي )ت328الاقددددا إ  األن ددددن ي )ت 
ه ل الما 463ه ل الالخقوا لا غهللاهللي )ت385ه ل الا ا النهللوو )ت399ه ل الالش وهللي )ت368)ت

 جنء  لهللهو لى ا ذلك الاقا.
 

القهلل الجدهللت أالل مدا تلد ض لدذك  ىد ا تىدموت،  دذلك محمدهلل  دا قنىدو األن دن ي فدي األضدهللاهللل       
 فدددت  الفدددنء –أا الف ددد  اء  (0)ه  فدددي األنىدددنال حودددث ذكددد  الىدددملنني562الجدددنء  لدددهلل  الىدددملنني )ت 

هذ  النى ة إل  خونقة الف ال ال ول،ل القنل فومن قنل  ن،: أن، لقا  ذلك ألن،  -التشهللوهلل ال اء المفتالحة
نمدن ىدمي  (2)كنا و ْفد ي الكدسول  ونمدن ذكد  األن دن ي أند، مدن ُ ه دهلل  دا الفد اء  ولد، لافد اء ال  شد ائهنل الا 

ش األهللودول ال الى  دا  لضدهو قداللهو: الف اء ألن، كنا وحىدا نظدو المىدنئلل فشد  ،  نلخدن ش الدذي وخد  
أن، ىمي الف اء؛ ألن، كنا وف ي الخوالو  نلمىنئل التي ولنت  هنل ما قاللهو: قهلل ف ى إذا ققال أي 

 ققا  ا  خوالم، الكسو.

                                                 
التدن و   93الالفه ىت  131الق قنت الاغالووا الالنحالووا  86الم اتا النحالووا  159انظ  ت جمت، في: األضهللاهلل   1)

ن ددن  الدد الاال  81النشهددة األل ددنء  9/245الاألنىددنا  6/224مهللونددة الىددسو  الالفوددنت  2812الملجددو األهلل ددنء  4/9الا 
شن ات التلووا  6/196األ ونا  المفتدنح  2/333ال غوة الالال نال  11/212لتهذوا التهذوا ا 313الالُ ا غ ة  389الا 
ل الونظدد : أ ددال شك وددن الفدد اء المذه دد، فددي النحددال الالاغددة 8/145الاأل ددسو  3/39الشددذ ات الددذها  1/166الىددلنهللال 

19-349. 
 .9/249انظ : األنىنا   2)
 .159انظ : األضهللاهلل   3)
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 :َمولدهَووفاته
تدن و  اختاف المة خالا في تن و  ال هللت، الالفنت،ل القهلل تلهللهللت  الاوتهو في ذلكل فمنهو ما ذك    

 الماللهلل الالالفنال و احةل المنهو ما ذك  تن و  الالفنال الو ح  لم  الف اء.
إل  أن، اللهلل ىنة منئة الأ  لوا لاهج الل القدهلل ذهدا وخد الا  (0)ففي تن و  ال هللت، ذها الىوالقي   

ل الأ ددددال ال  كددددنت ا ددددا (0)إلدددد  أندددد، اللددددهلل ىددددنة منئددددة الأ  لددددة الأ  لددددوا لاهجدددد الل ال هددددذا قددددنل ا ددددا خاكددددنا
 أن، اللهلل ىنة منئة الىتة الأ  لوا لاهج ال. (5)ل القهلل ذك  الىملنني(3)الونقالت الحمالي

 
الالددذي  اودد، ملظددُو المددة خوا أندد،  - حمدد، ار–القددهلل اختافددت ال الاوددنت أوضددن  فددي شمددا الفنتدد،
 إل  أن، تالفي ىنة منئتوا التىلة لاهج ال. (6)تالفي ىنة منئتوا الى لة لاهج ال ل الذها الىملنني

 
 في قووهللال قالواة قنل فوهن: (7)وذ  ا ا الجهوالقهلل  ثن  تام

ااا َالن ْحااِوَاْلاات ِمْسَِعْلاام َم  َي اااَط اِلااب 
ااااااااااْيِخن ا ل ااااااااااىَش  ََِع  ااااااااااة َا َف ر ْحم 

َ

َأ ل ف ااااااااااااه َالف اااااااااااار اء َِفاااااااااااايَن ْحااااااااااااِوهََِ
ل اااااو هَِ اااااع َاأل ْبااااار اِرَِفااااايَع  َ(1)ي ْحي اااااىَم 

َ

 
 :َأخالقه

ول الكمدن ذكد ت فدي نىد ، النشدأت، أند، كدنا وتنقدل كنا الفد اء متالّ  دن ل متدهللونن ل  اد  تود،  فود، التلظ د
 ل الهذا هلللول  ا  ك م، ال     أها،.(9)ما  غهللاهلل إل  الكالفة فومكث فوهن أ  لوا والمن   نهلل أها،

                                                 
 .2/333انظ :  غوة الال نال   1)
 .6/182انظ : الفونت األ ونا   2)
 .84انظ : نشهة األل نء   3)
 .2814انظ : ملجو األهلل نء   4)
 .9/249انظ : األنىنا   5)
 .9/249انظ : األنىنا   6)
ل وددنحا الفدد اءل ال االي  ندد، كتددنا ملددنني القدد وال تددالفي ىددنة مددنئتوا   9) هددال محمددهلل  ددا الجهددو  ددا هددن الا الّىددم  ي 

 ، أحهلل الثقنت ما  الاال المىنهلل.الى لة الى لوا لاهج ال؛  ا تىا الثمننوا ىنةل ذك  القفقي أن
ن ن  ال الاال  199الالمحمهللالا ما الشل اء الأشلن هو  6/2498انظ  ت جمت، في: ملجو األهلل نء   .3/88الا 

 .133انظ : ق قنت النحالووا الالاغالووا   8)
 .6/237ال وتنا ما الى وال الهمن في تن و  مهللونة الىسو   9)
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أندد، كددنا شددهللوهلل قاددا الملددن ل   وأكددل حتدد  ومّىدد، الجددالتل الكدددنا    (0)القددهلل نقددل  ندد، القفقددي
أند، َ(2)  ومول إل  ا  تشالل  ونمن ذكد  الىدوالقيأن، كنا  (0)وىت و  في  وت،ل النقل  ن، ا ا خاكنا

 كنا ومول إل  ا  تشال.
 
 َشيوخه

أخذ الف اء  ام ،  ا الكىنئيل الهال ُ ْمهلل ُت،ل ال الى  دا قدو   دا ال  ودال المندهللل  دا  ادّيل الأخدذ 
 ددا أ دد اا  الثدد   هددو؛ مثددل أ ددي الجدد اح الأ ددي ثدد الاال الغو همددنل الأخددذا  ُن ددذا   ددا وددالن   ددا ح وددا 

الذكدد  أ ددال القوددا أا أهددل الكالفددة كددنا وددهلّل الا أندد، اىددتكث  مددا األخددذ  ددا وددالن ل الأهددل  ال ودد يل
ال ودد ال وددهللفلالا ذلددكل القددهلل أخددذ أوضددن   ددا أ ددي شوددنهلل الكس دديل ال ددا ىددفونا  ددا  وونددةل الأ ددي جلفدد  
ال ةاىيل ال ا الفضول  ا  ونضل الأ ي لوا  الىجىتننيل كمن أخذ  ا   هلل ار  ا الم ن ك كثو ا ل 

 ،  نلثقةل فوقالل: الحهللثني الثقة   هلل ار  ا الم ن كل ال ا غو هو الكثو .الكنا ووف
 
 :َتالميذه

تتامذ  ا  وهلل الف اء الكثوُ  مما تننث ت أىمنةهو في كتا الت اجول أال مما نقاالا  ند، فدذك الا    
ْهددو الددذي مهللحدد، فددي  اىددم، فددي موددنفنتهول الللددل أهمهددو:  االوودد،: ىددامة  ددا  نوددول المحمددهلل  ددا الج 

 ل الالوف فوهن مذه ، في النحالل منهن:قووهللال
َالن ْحااااااااِوَي ااااااااْ ع م َالف اااااااار اءَ  َأ ْكث اااااااار 
ااااااااا َالن حااااااااوَف م  اااااااان  أ ْحس  َن ْحااااااااو هَ 
َلكاانَْ ااع اِئف  ااْنِعِهَالض  َِمااْنَص  َل ااْيس 
َإليااااااه ب ي اااااااٌنَت ْصااااااِغيَالقلااااااوب  َو 
ي ْمِلااااااااااايَعليناااااااااااا اااااااااااأ ن يَأراهَ  ك  َو 

َ

ااااااااا  اءَ َ َالج  اااااااااوِهَت اااااااااْأِويِلِهن  ج  َِماااااااااْنَو 
َياااااااااااااٌبَوالَِباااااااااااااهَاْ ِدر اءَ ِفياااااااااااااِهَم عَِ

ِضااااااااااي اءَ  ااااااااااٌةَو  َِفيااااااااااهَِفْقااااااااااٌهَوِحْكم 
اااااااااااااءَ  ك م  َوالح  َي ْجت ِبيااااااااااااهَالم ل ااااااااااااوك 
ل ْين اااااااااَالااااااااادُّع اءَ  ع  ل ااااااااه َو اِجب اااااااااًَ َ(3)و 

َ

 
المدا تسمودذ  فددي القد اءات: هددن الا  دا   ددهلل ارل المحمدهلل  دا   ددهلل ار  دا منلددكل الغو همدنل المددا 

أ ددال   ددهلل ار القددالالل ال مدد   ددا  كودد ل الا ددا ىددلهللاال تسموددذ  أوضددن : أ ددال جلفدد  محمددهلل  ددا قددنهللول ال 
 الجالهللي  ا  ثمنال الأ ال   وهلل القنىو  ا ىسول الغو هو.

                                                 
 .4/15انظ : إن ن  ال الاال   1)
 .6/187فونت األ ونا انظ : ال   2)
 .2/333انظ :  غوة الال نال   3)
 .6/2499ملجو األهلل نء   4)
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 َالعلمية:َكانتهم
     وةل كننت من الف اء لال : ثلاا كسو الما ل(0)النحال في المةمنوا أمو  الف اء:  ن، وقنل كنا 
 الوتكاو أ اهللل ما كل   الوهلل  وهن تُت ننشت كننت هنألن ؛الل  وة لىققت الف اء اللال  الض  قهنل حّونهن ألن،

 .(0)فتذها الق ائحهو  قاللهو مقنهللو   ا  النن 
  دا ففنتشدت، إلود،ل فجاىدت أهللال أّ هدة لد، ف أودت: قدنل نجدهللال ا ا  ا ثلاا الل ن  أ ال الحك   
 القالول ختسف ن  ن فن   فقوهن   فالجهللت، الفق، ال ا الحهلل ل نىو  فشنههللت، النحال ال ا  ح ا ل فالجهللت، الاغة
 إ  أظنك المن تكالا؟ ما: ل، فقات حنذقن ل الأشلن هن الل ا ال أونو لخ و ا   ال نلقا لمنه ا   النجالو الفي

 .(2)هال أنن: فقنل الف اءل
 الكىددنئي إ  الل  وددة  امددنء مددا الالكالفددة  غددهللاهلل ألهددل وكددا لددو لددال: األن ددن ي  ددا  كدد  أ ددال القددنل  
 أمود  الفد اء: وقدنل الكدنا إلوهمدنل اللادالو انتهدت إذ الندن ل وداجم  ا  ا فتخن   همن لهو لكنا الالف اء

 .(3)النحال في المةمنوا
 أحىا الالف اء حفظن ل أكث  األحم : فقنل األحم ؟ أو أ او الف اء: لاكىنئي قات: ىلهللالا القنل  
 .(5) أى، ما وخ    من الأ او فك ا ل الأ لهلل  قس ل
دل الل  ودة   اد  الملدننيل القهلل فضا، ثلاا  اد  الكىدنئي ألند، ىداك  لدض ىد    ول ىدو الو،ل ف ل م 

التدد ك األلفددنظل الالفدد اء حمددل الل  وددة  ادد  األلفددنظ الالملددننيل ف دد ت الاىددتح  التقهللمددةل الذلددك كقاللددك: 
مددنت شوددهلٌلل فاددال  نماددت الملندد  لالجددا أا تقددالل: مددنت شوددهللا ل ألا ار تلددنل  هددال الددذي أمنتدد،ل اللكن ددك 

 .(6)شوهلل   نمات الافظل فأ هللت: ى ك ن ْت ح كنُت 
 .(7)القنل ىامة  ا  نوو: إني أل جا ما الف اء؛ كنا ولظو الكىنئي الهال أ او  نلنحال من،

النقل ا ا األن ن ي أا الف اء كنا والمن   نهلل محمهلل  ا الحىال فتدذاك الا فدي الفقد، الالنحدالل ففّضدل 
قدل   جدٌل أنلدو   الف اُء النحال  ا  الفق،ل الفضل محمهلل  ا الحىا الفقد،   اد  النحدالل حتد  قدنل الفد اء:

النظدد   فددي الل  وددة الأ اهلل  امددن  غودد   إ  ى ددُهل  اودد،ل فقددنل محمددهلل  ددا الحىددا: وددن أ ددن شك وددن قددهلل أنلمددت  
النظدد   فددي الل  وددةل الأىددألك  ددا  ددنا مددا الفقدد،ل فقددنل: هددنت  ادد    كددة ارل فقددنل لدد،: مددن تقددالُل فددي 

  الف اء ىن ة  ثو قنل:   شديء  جل  وا  فىهن في وست،ل الىجهلل ىجهللتي الىهال فىهن فوهن؟ فتفك

                                                 
 .9/248انظ : األنىنا   1)
 .131انظ : ق قنت النحالووا الالاغالووا   2)
 .6/199انظ : الفونت األ ونا   3)
 .2814انظ : ملجو األهلل نء   4)
 .84انظ : نشهة األل نء   5)
 .131الووا انظ : ق قنت النحالووا الالاغ  6)
 .6/187الالفونت األ ونا  6/229انظ : تن و  مهللونة الىسو   9)
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نمن ىجهللال الىهال تمنُو الوسال   او،ل قنل ل، محمهلل: لو؟ قنل: ألا التوغو   نهللنن لو  ل، توغو ل الا 
 .(0)اللو  لاتمنو تمنول فقنل محمهلل  ا الحىا: من ظننُت أا وهللمون  واهلل مثاك

 
حمدهلل  دا   دهلل الالاحدهلل الذك  أ ال القوا أن، كنا شائدهلل اللود وة  اد  ىدو الو،ل حودث قدنل: أخ  ندن م

قنل: أخ  نن ثلاا  دا ىدامة قدنل: مدنت الفد اء التحدت  أىد، كتدنا ىدو الو،ل قدنل أ دال  مد  محمدهلل  دا 
  هلل الالاحهلل: فقنو الحنمض أ دال مالىد  إلد  ثلادال فقدنل: إنمدن كدنا   وفن قد،ل ألند، كدنا وت ت ّ دا خقدأ  

 .(0)الُلْكن ت ،
 .(2)حت ؛ ألنهن تجاا الح كنت الثسثالقهلل نقل  ن، النحنال قالل،: أمالت الفي نفىي شيٌء ما 

 
 :ََمؤلفاته

ل القنل ىدامة: أماد  الفد اء كت د، كاهدن حفظدن ل (3)قنل أ ال الل ن : "كتا الف اء   والاشى  هن كتنا"
لددو وأخددذ  وددهلل  نىددخة إ  فددي كتددن وال المقددهللا  كتددا الفدد اء ثسثددة و ف ال قددةل الكددنا مقددهللا  الكتدددن وا 

ف اء أىمنء  الكثو  ما وثدن  ل القدهلل  ادا مدن ذكد   المة خدالا أكثد  مدا خمىوا ال قةل القهلل حفظ التن وُ  لا
 .(5)ثسثوا مونفن  

 
الىوتضدد  مددا أىددمنء الموددنفنت التددي ذك هددن المة خددالا مددهللى  ننوددة الفدد اء  نلهلل اىددنت الق ونوددةل 

 التي جلاهن الف اء موهللاا  حث، لغة النحالا  الو فن  الق اءال التفىو ا .
 احهللل الق ا  هللال م ات.ملنني الق وا ل القهلل حقق، غو  ال  .1
 -قوا ار ث ا –المذك  الالمةنثل حقق،: هلل.  مضنا   هلل التالاا  .2
 األونو الالاونلي الالشهال ل حقق،: إ  اهوو األ ون ي. .3
 المقوال  الالمهللالهللل حقق،: منجهلل الذه ي. .4
الحهللالهللل الولهلل مدا أشده  كت د،  اد  ا قدس   جنندا الملدننيل فدس وكدنهلل ودذك  أحدهللهمن إ  الوتادال   .5

 الوات فو، الحهللالهلل إل  ىتوا حهللا  كمن ذك  ا ا الجهو في م ثوت،:ا خ ل ال 
اِلماااااااااًَ ااااااااه اَع  ق اس  ااااااااد اًَ َح  َِساااااااات ين 

َ

ااااااااْدِوهَ ّله اااااااااَِباااااااااْلِحْفِظَِمااااااااْنَش  َ(6)أ م 
َ

                                                 
 .83انظ : نشهة األل نء   1)
 .89انظ : م اتا النحالووا   2)
 .6/187انظ : الفونت األ ونا   3)
 .133انظ : ق قنت النحالووا الالاغالووا   4)
 .6/229انظ : تن و  مهللونة الىسو   5)
 .6/237و انظ : تن و  مهللونة الىس  6)
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 لغنت الق وا .6
 مجنش الق وا .9
 المونهلل  في الق وا .8
 الجما الالاغنتل الالجما الالتثنوة في الق وا .9

 من تاحا فو، اللنمة .17
 ال ه ل أال ال هنء. .11
 مشكاة الاغة الوغو ل أال الاغة الك و  .12
 التحالول .13
 التو وف .14
 الكتنا الك و ل كتنا في  النحالل ذك هن األشه يل الهال ق وا  ههلل  نلف اء. .15
 الالقف الا  تهللاء .16
 اختسف أهل الكالفة الال و ال الالشنو في المونحف. .19
 ولة الكتنا .18
 النالاهلل  .19
 كتنا فلل الافلل .27
 الفنخ  في األمثنل .21
 
 َمنَشعره

اجو أند، لدو ودةث  مدا شدل  الفد اء إ  هدذ  األ ودنت؛  الاهدن أ دال حنوفدة الدهللونال ي ذك  أودحنا التد  
  ا القالالل قنل فوهن:

عَ مَِاَأَ ي ااا ريااابٍَل ااااياااراًَ َاألرََْنَ ِمااااَىَج 
ِفاااالَِجَ  َفياااهسااااًَ اااب  َيَالخااارابَي ْحج 
َبََِكَ يَل ااااااِنااااار َتَ َنَْل ااااا َابٍَب اااااالعياااااون 

َ

اااااااااَنَ ٌةَِمااااااااعَ ْسااااااااتََِهَ ِ َل ااااااااَ ج  َبَِالح 
اااااا اااااام  َيَخاااااارابَِِفااااااَبٍَاِجااااااحَ اَبَِْعنَ مَِاَس 
اااااد َالحَِرَ َياااااقَ طَِيَيَ ِلاااااثَْمََِس َيَْل اااا َ(0)ابَِج 

َ

 

 .(0)القهلل ذك  ا ا خاكنا أن، الجهلل األ ونت أل ي مالى  المكفالف

                                                 
 .131انظ : الفه ىت   1)
 .6/187انظ : الفونت األ ونا   2)
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َثانيا:
َ(0)ابنَمالك

 نسبه:َ
أ ددال   ددهلل ارل اللق دد، جمدددنل  هددال محمددهلل  ددا   ددهلل ار  ددا منلددك القدددنئي الجوددنني الشددنفلي الكنوتدد،

 .ل:   هلل ار  ا   هلل ار  ا منلكما ك   اىو الالهلل  القن الأكث هول الهللوا
 
 مولدهَووفاته:َ

ىدتمنئة  أال ىدنةىدتمنئة لاهجد الل  ،ل فمنهدن مدن ذكد  أند، اللدهلل ىدنةاختافت ال الاونت فدي تدن و  ال هللتد
نال  نألنددهللل ل القددهلل ذك هددن و ددل اللددهلل فددي ج  خمىددمنئة الثمننوددة التىددلوا لاهجدد ال القوددل ىددنةالالاحددهلل لاهجدد الل 

و نا:   نلفت  ثو التشهللوهللل مهللونة لهن كال ال الاىلة  نألنهللل  تتول  كال ال ال و ال ونقالت الحمالي  قالل،: " ج 
منئاة  دا ال ود ال إلد  ننحودة الجدالف فدي شد قي ق ق دةل  ونهدن ال دوا ق ق دة ىد لة  شد  ف ىدخن ل الهدي 
كال ال ك و ال تجما ق ى كثو ال ال اهللانن  تذك  م ت ة في مالاضلهن ما هذا الكتنال الكال تهن متواة  كدال ال 

  2)قاوقاةل الونىا إلوهن جمن ة الاف ال"الكال ال  تهللمو 
ىدتمنئة الاثندوا الىد لوا لاهجد يل الُوداِّي   اود،  ىدنة فوهدن - حمد، ار– إل  هللمشد  فتدالفي الانتقل

  نلجنما  األماليل الهللفا  ىف  قنىوالا
 
 :َمسيرتهَالعلمية

نحددال حتدد   اددا فودد، الغنوددةل الىددما الحددهللوثل التوددهلل   حاددا  قدد اء الل  وددةل الودد ف همتدد، إلدد  
هدددنل الأمدددن الاغدددة فكدددنا إلوددد، المنتهددد  فدددي ا كثدددن  مدددا نقدددل غ و هدددنل ا  ا  إمنمدددن  فدددي القددد اءات ال    الكدددنا

د  ف همتد، إلد  إتقدنا لىدنا اللد ال حتد  الا قست  ا  الحشوهنل  قنل ا ا اللمنهلل:" قدنل الدذه ي: و 
 دد ا    الأمددن النحددال الالتودد وف فكددنا فوهمددن  حدد ا    وجددن ىل الح   اددا فودد، الغنوددةل الحددنش ق ْوددا الىدد  ل 

و ن ىل الأمن أشلن  الل ا التي وىتشههلل  هن  ا  الاغة الالنحال فكننت األئمة الاأل سو وتحود الا فود،ل 
 .(2)"  ىهس   او،ل  جش  القالوا، ال ىوق، الغو  ذلكلالش وُ ظْ الوتلج الا ما أوا وأتي  هنل الكنا ن  

                                                 
 2/159الغنودة النهنودة  269الال اغدة  3/1363المل فدة القد اء الك دن   3/479ت جمت، فدي: الفودنت األ ودنا انظ    1)

الشددذ ات  9/211الالنجددالو الشاهدد ال  1/137ال غوددة الال ددنال  133الق قددنت النحددنال الالاغددالووا 2/222النفدد  القوددا 
 .6/223الاأل سو  9/597الذها 

 .2/195ملجو ال اهللاا   2)
 .9/591شذ ات الذها   3)
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مشددوختهن التددي مددا الك دد يل الاللددي  أقددنو  هللمشدد  مددهللال ووددّنف الوشددتغلل التوددهلل   نلت  وددة اللنهلللوددة
الكنا أمة في ا قدست  اد  ل ال نلجنما الملمال ل التخّ    ، جمن ة كثو الل ش قهن الق اءات الالل  وة

دهلل ل إلد  الحدهللوثل فدإا لدو وكدا فود،  الحهللوثل فكنا أكث  من وىتشههلل  نلق وال فإا لو وكدا فود، شدنههلل   
 شنههلل   هلل ل إل  أشلن  الل ا.

 
 :َأخالقه

ْاو الذي اله ، هذا ال  مدا مدن هدال  اود، مدا الدهللوا المتدوال الودهلل  الاهجدةل الكثد ال ار   ا منلدك الل 
ل قنل الدذه ي:" الكدنا ودنهللقن  هللّوندن  ال الكمنل اللقلل الالالقن  الالتةهللالالنالافلل الحىا الىمتل ال قة القا

 .(0)القال ا ل حىا الىمتل مهو ن ل ما أال وة اللاو"
ل القدنل (0)لكد و المدذها ا مدنو الشدنفليالذك  الىوالقي في أن، انف هلل  ا أهل المغد ا  شدوئوا: ا

 .(2)ا ا اللمنهلل: "خنلف المغن  ة في حىا الخا  الالىخنء الالمذها"
 
 :َشيوخه

قنل  ن، أ ال حونا:  حثت  ا شوالخ، فاو أجهلل ل، شوخن  مشهال ا  ولتمهلل  او،ل قنل الىوالقي:"        
أت  ادد  ثن ددت  ددا حوددنا الُو جددا فددي حددل المشددكست إلودد،ل إ  أا  لددض تسمذتدد، ذكدد  أندد، قددنل: قدد  

 ا حونا ما  تما ثسثة  ش  والمن ل اللو وكا ثن  جّونال الجاىت في حاقة أ ي  اي الشاال وا نحالا  
نمن كدنا مدا أئمدة المقد ئوا قدنل: الكدنا ا دا منلدك   وحتمدل الم نحثدةل ال  وث دُت  لاألئمة النحالووال الا 

،ل هدددذا مدددا كثددد ال مدددن اجتندددن  مدددا ثمددد ال لامننقشدددةل ألنددد، إنمدددن أخدددذ هدددذا اللادددو  دددنلنظ  فوددد،  خنودددة نفىددد
 .(5)ل القنل الذه ي :" ال  أ  ف  ما أخذ الق اءات الالنحال"(3)"غ ى،

    

أمددن ا ددا الجددش ي فقددهلل قددنل: "قاددت: القددهلل شددنت  نددهلل كثودد  مددا منتحاددي الل  وددة أا ا ددا منلددك   
 هو ا ا منلك.ال هللهلل  هللهللا  مما أخذ  ن، (6)ُول ف ل، شو  في الل  وة ال  في الق اءاتل اللو  كذلك"

و دنا أخدذ القد اءات الالنحدال  دا ثن دت  دا محمدهلل  دا خودن ل ال دا أ دي  ادي    الفي مىدقق  أىد، ج 
 الشاال وال جا  ا ا منلك في حاقت، نحالا  ما ثسثة  ش  والمن  

                                                 
 .3/1363المل فة الق اء الك ن   2/167انظ : غنوة النهنوة   1)
 .1/137انظ :  غوة الال نال   2)
 .9/591شذ ات الذها   3)
 .131 – 1/137 غوة الال نال   4)
 .3/1363مل فة  الق اء الك ن    5)
 .2/167النهنوة غنوة   6)
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الفي هللمش  ىما ما أ ي الحىا  اي  ا محمدهلل الىدخناليل أحدهلل أئمدة النحدال الالاغدة الالتفىدو ل   
نح المخشالمددي المودد يل ال ددا أ ددي الفضددل مكدد و  ددا أ ددي الوددق  ال ددا أ ددي وددنهلل  الحىددا  ددا ودد 

الالددذي أخددذ النحددال مددا وددنحا  الملدد الف  ددن ا أ ددي الفضددلل ال ددا أ ددي  مدد ال  ثمددنا  ددا الحنجددال
 ل ال ا محمهلل  ا أ ي الفضل الم ىي.المفول
 الفي حاا  شو حاقة ا ا ولو  النحاليل ال ا محمهلل  ا أ ي  اي ا ا  م الا  

 
 :تالميذه 

 ن ا منلك جمن ة كث ل الأئمة  امنءل الما تسموذ :لقهلل انتفا  
 ا ن، ا منو  هلل  الهللوا المشهال   ن ا الننظول الالذي ش ح ألفوت،ل الأكمل ش ح التىهول .1
 الالشم   ا أ ي الفت  ال لايّ  .2
 الال هلل   ا جمن ة .3
 ال سء  ا ا  اهوو  ا هللاالهلل النحالي الشنفليل المل الف  نللسء  ا اللق ن  .4
 لهللوا  ا جلالااالمحمهلل  ا محمهلل شم  ا .5
الالشو  أ دال الحىدا  ادي  دا محمدهلل  دا أحمدهلل الودالنونيل قد أ ودحو  ال خدن ي  اد  ا دا منلدك  .6

 توحوحن .
 ال هلل  الهللوا محمهلل  ا   هلل ال حما ا ا الفالو ال. .9
 الالقنىو  ا محمهلل  ا والىف ا ش وايل القهلل أجنش  ا ا منلك الهال وغو . .8
 الا منو محوي الهللوا أ ال شك ون وحو   ا ش ف النالالي. .9

 ا منو شوا الهللوا المنجن  ا  ثمنا ل ق أ النحال  ا  ا ا منلك.ال  .17
الشو  الدهللون  المود وة فدي  ادو الاىدنا اللسمدة المشدهال   دن ا النحدن ل محمدهلل  دا ا د اهوو  .11

  ا محمهلل الحا يل أخذ الل  وة  ا ا ا منلكل الهال شو  أ ي حونا.
 دا منلدكل الاللدي القدهلل  ثدو ال هلل  الهللوا محمهلل  ا ا  اهوو الكننني الشنفليل ق أ النحال  اد  ا .12

 قضنء الهللون  المو وةل ثو اللي هللمش .
 
 :َمنَمؤلفاته

ذكدد  الىددوالقي أندد،  أى فددي تددذك ال الشددو  تددن  الددهللوا  ددا مكتددالو أا  لضددهو نظددو  لضددن  مددا 
 مونفنت ا ا منلك في أ ونت :

دددددددد  ك  نل ددددددددم   ا     اْ ددددددددْ ددددددددق       ْ ل ددددددددالْ  ا        ارُ ق  ى 
  

دددددددددددددددد  ق ددددددددددددددددس  هُ  ودددددددددددددددد،  نهلل  غ  اا  تُ    ْفددددددددددددددددغُ  ا  نئ  ح  ى 
دددددد هللْ ق ددددددف   ض   دددددد و  ض  دددددد ال  ْحدددددددن  الْ  ل  مْ ش  ددددددد هلل  ْلدددددد    اْ م   ،  تِّ ش 

  
دددددددددددددددددددن  الْ  ال  ال  ْقدددددددددددددددددددأ   ا  و دددددددددددددددددددال   دددددددددددددددددددف  ال   نال  ح   س  و 
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ددددددددددتُ  ة  و ددددددددددف  لْ أ      ددددددددددس  خُ   الْ م  ى  دددددددددد هللْ ة ق ددددددددددو   تْ ال  ح 
  

ددددددس  خُ  ددددددالْ ال   ال  ْحددددددن  الْ  و  ْادددددد    ة  و  ددددددمُ  ف   ْ و   س  كم 
 الكنفودددددددددددددددة مشددددددددددددددد الحة أوددددددددددددددد حت تفدددددددددددددددي   

  
 ا فوهدددددددددددددددددن تىدددددددددددددددددهس ي  دددددددددددددددددنللاموْمدددددددددددددددددل  ل  
 المختودددددددددددددددددد  ىددددددددددددددددددمن   مددددددددددددددددددهللال  قددددددددددددددددددق     

  
 محمددددددددس    ْودددددددد  غ   ال  ْحدددددددالن   وددددددددالل  أُ  و  ُضدددددددو  
 ال ددددددددددددددددددددددوا ملندددددددددددددددددددددددن   شددددددددددددددددددددددد ح  مدددددددددددددددددددددددنق    

  
 أفددددددددددددنهلل  دددددددددددد، مددددددددددددن كددددددددددددنا لددددددددددددال   مهمددددددددددددس

 الوخدددددددددددددددددددد  ىددددددددددددددددددددمن   إكمددددددددددددددددددددنل  مددددددددددددددددددددهللال   
  

 فددددددددددددشاهلل  اوهددددددددددددن فددددددددددددي ال حددددددددددددالث ال اددددددددددددس
 الودددددددددددددددددنف ل كمدددددددددددددددددنل شددددددددددددددددد حن  م وندددددددددددددددددن     

  
 ملننودددددددددددد، حتدددددددددددد  غددددددددددددهللت  ّ ددددددددددددة انجددددددددددددس

   ىددددددددددددومن التىددددددددددددهول لددددددددددددال تددددددددددددو شدددددددددددد ح،ال    
  

 لكدددددددددددنا ك حددددددددددد  مدددددددددددن   دددددددددددذ ن  الىاىدددددددددددس
دددددددددددأوضدددددددددددن  ق   نل  ل دددددددددددفْ ي األ  ف ددددددددددد و  ظ دددددددددددن  ال       ال  وهلل  و 

  
ددددددددددددددف    الذلددددددددددددددس    ْ ددددددددددددددال   ل  هددددددددددددددن ُكددددددددددددددنْ م   ل  ه  ى 
 نن دددددددددددددددددددوْ     ث  ا دددددددددددددددددددث  ي المُ ال  ْحدددددددددددددددددددت   ال  الش  ُجددددددددددددددددددد ْ أُ ال     

  
دددددددددددددددد ات     ْوددددددددددددددددة الم  ل دددددددددددددددد      مُ    ا ددددددددددددددددت  جْ اء تُ    غ 
دددددددال      دددددددأوضدددددددن  ق   ال   ُودددددددقْ ي الم  ف ددددددد ف  ن  و   ال  وهلل  و 

  
دددددددددددددددال   دددددددددددددددك  أوضدددددددددددددددن  ف   الهلل  هللُ ْمدددددددددددددددهن الم  ن  م  ض   سم 
ددددددددددددددددددددهدددددددددددددددددددل   تْ أ  ال      ددددددددددددددددددددت  هدددددددددددددددددددن مُ حن  ل   ْ ن ش   نن  م  ض 

  
 سفِّ ك  ت  هدددددددددددددددددددددن ُمدددددددددددددددددددددوهدددددددددددددددددددددن    نن  ل  م   نا  و ددددددددددددددددددددد   
 الأ ددددددددددددددددددددددددددد ا تالضدددددددددددددددددددددددددددوحن  أحنهللودددددددددددددددددددددددددددث   

  
 ضددددمنت وددددحو  ال خددددن ي ا مددددنو الىددددهس

 الوكفوددددددددددددددددد، ذا  دددددددددددددددددوا الخسئددددددددددددددددد   قلدددددددددددددددددة   
  

 ال نددددددددددددددهلل الن ددددددددددددددي الموددددددددددددددقف  متالىددددددددددددددس
 فوددددددددددددن  ا  نددددددددددددن جددددددددددددنش  ا ا خودددددددددددد  مددددددددددددن   

  
 جشوددددددددددددددت الالوددددددددددددددن  لددددددددددددددو وددددددددددددددشل متفضددددددددددددددس

 الفددددددددي الضددددددددنهلل الالظددددددددن قددددددددهلل أتدددددددد   قوددددددددوهللال     
  

 الأت لهدددددددددددددددددن أخددددددددددددددددد ى  دددددددددددددددددالشنوا أودددددددددددددددددس
 ال ددددددددددوا فددددددددددي شدددددددددد حوهمن كددددددددددل مددددددددددن غددددددددددهللا   

  
  ادددددد  الددددددذها ملتنضددددددن  فأودددددد   مجتادددددد 

 النظدددددددددددو أخددددددددددد ى فدددددددددددي الدددددددددددذي مهمشالنددددددددددد،   
  

 المدددددددددن لدددددددددو  مهمدددددددددالشا   شددددددددد ح لهدددددددددن تدددددددددس
 نظو لامفوددددددددددددددددددددل  ددددددددددددددددددددن تالجددددددددددددددددددددنء  دددددددددددددددددددد   

  
  فودددددددا  اددددددد  المنظدددددددالو ودددددددهلل   المةودددددددس

 الفددددددي شدددددد ح ذا التل وددددددف فوددددددل كددددددل مددددددن   
  

 أتددددددددددددد  مجمدددددددددددددس  فوددددددددددددد، ال دددددددددددددوا مشدددددددددددددكس
 الودددددددددنف فومدددددددددن جدددددددددن  أفلدددددددددل مدددددددددا فُلدددددددددل     

  
 كتن دددددددددددددددددددن  لقوفدددددددددددددددددددن  لامهدددددددددددددددددددو محودددددددددددددددددددس

 وددددددددددددد ا  لددددددددددددد،ت  خْ ال مُ هلل  ْ دددددددددددددي ا   ف ددددددددددددد ف  ل دددددددددددددأ  ال     
  

ددددددهلل   دددددد وف  ن  ْوددددددت   ن   ف دددددد ن ُ ف ددددددن  الال     دددددد اْ م   سخ 
 النظددددددددددددو فددددددددددددي  اددددددددددددو القدددددددددددد اءات مددددددددددددالجشا     

  
 قودددددددددددددددوهللا  وىدددددددددددددددم  المدددددددددددددددنلكي مدددددددددددددددد جس

 الأ جدددددددالشال فدددددددي الظدددددددنء الالضدددددددنهلل قدددددددهلل حدددددددالى   
  

  هددددددددددددن لهمددددددددددددن ملندددددددددددد  لقوفددددددددددددن  الحوددددددددددددس
 الوخدددددددددددددد  لددددددددددددددو أهلل   اىددددددددددددددم، غودددددددددددددد  أندددددددددددددد،   

  
  اددددد  نحدددددال نظدددددو الحدددددالش منظالمدددددة انجدددددس

 ودددددددددددددددددننن  م  ادددددددددددددددددال ث  تْ ت   الا ْشدددددددددددددددددهدددددددددددددددددن    تُ ا  مْ جُ ف     
  

ددددددددددددددمن نُ كُ الن  هللُ ف ددددددددددددد   1) س ُ ْنددددددددددددددت  ظدددددددددددددن  ل  فْ ح  خن  ال  ى 
    

                                                 
 .132 - 1/131 غوة الال نال   1)
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قددنل الفو الشو ددنهللي: "الموددنفنت، مددا كث تهددن قددن ت فددي ا فددن   شدده تهنل الىددن ت مىددو  الشددم  
اقهلل خاف ا دا منلدك ثد الال ضدخمة مدا المةلفدنت فدي  ادالو النحدال الالاغدة الالقد اءات ل ف 1) حىا غ تهن"

 اهتو  هن النن  ما  لهلل ل المن شال أكث هن مخقالقن  حت  ا ا.
 
 ل المنظالمة الك  ى في النحال الالو فة الشنفوةالكنفو .1
 األلفوة في النحال الالو فل مختو  الشنفوة الكنفوةل الالتي أىمنهن  نلخسوة .2
 تىهول الفالائهلل التكمول المقنوهللل  .3
شددد ح التىدددهول اللدددو وتمددد،ل القدددهلل الودددل فوددد، إلددد   دددنا مودددنهلل  الفلدددل الثسثددديل الذكددد ت كتدددا  .4

 ل القهلل ذك  الوفهللي أن، مالجالهلل  كنما،  ندهلل شدهنا الت اجو أن، ا ن،  هلل  الهللوا أكما، ما  لهلل
 (0)َالهللوا أ ي  ك   ا ولقالا الشنفليل تاموذ .

 الض ا في مل فة لىنا الل ا .5
 ذك  ملنني أ نوة األىمنء المالجالهللال في المفول. .6
 ى ك المنظالو الفك المختالو .9
  موة األفلنل .8
 ي جشءا  منهن.المقهللمة األىهللوةل الضلهن  نىو اللهلل  تقي الهللوا األىهلليل ذك  الوفهلل .9

  هللال الحنفظ ال مهللال السفظ .17
 إوجنش التل وف في  او التو وف .11
 شالاههلل ا وضنح .12
 شالاههلل التالضو  الالتوحو ل لمشكست الجنما الوحو  .13
    وتن  2955إكمنل ا  سو  مثاث الكسول الهي أ جالشال م  لة قالواة نحال ) .14
 النكت النحالوة  ا  مقهللمة ا ا الحنجا .15
    وتن  622لمهللالهللل الهي قووهللال همشوة  هللهلل أ ونتهن )تحفة المالهللالهلل في المقوال  الا .16
 الل الض .19
 ا  تضهللاهلل في الف    وا الظنء الالضنهلل .18

                                                 
 .297ال اغة   1)
 .1/134انظ :  غوة الال نال   2)
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 :َنبذةَعنَاأللفية
تلددهلل الخسوددة فددي النحددالل مددا أشدده  مةلفددنت ا ددا منلددكل  ددل المددا أشدده  مددن ألددف فددي النحددال    

مىددتق ال فددي كددل الل  دديل إذا  اددت مكننتهددن  لاددال قومتهددنل الذات وددوتهنل حتدد  مددألت ا فددن ل الغددهللت 
مىددمال فننكددا اللامددنء  ادد  تحاواهددن الشدد حهنل الكددذا القددسا  ادد  هلل اىددتهن الفهمهددنل إذ حددالت أكثدد  

 أ الاا النحالل فكننت ق اة لالامنء الالمتلاموال ونهاالا ما ملونهنل الوتفوةالا ظسلهن.
 

  ا ا منلك: الللظوو مكننتهن القهلل هنل ش حهن الكثو  ما النحنال الاللامنءل منذ كتن تهن ا تهللاء   لو
ش ح أ ي ال  كنت المنج   ا  ثمدنا الت ُندالخيل الا دا الندنظول مد ال ا   شد اح األلفودة الدذوا تدو الالقدالف 

  ا  ش الحهول أال الذوا فقهللت ش الحهول أال من شالت قوهلل التحقو ل تنتظ  ما ونفض  نهن الغ ن .
نحال الملظمهنل حوث القهلل ىمنهن ا ا منلك:  نلخسوةل الىل  جنههللا  لتضمونهن جل أ الاا ال   

 ختمهن  قالل،:
ااااااااوَ  ااااااااكَ َدَْق ااااااااَيااااااااتَ نَِعَ َهَِِعاااااااامَْجَ بََِاَْم  َلَْم 
اااااااااحَْأَ  اااااااااال َخَ الََْةَِي اااااااااافَِكَ الََْنَ ىَِماااااااااص  َةص 

َ

عَ ظَْنَ َ ااااااال ااااااامااااااااًَ اااااااهَِمَ الََْلَ ىَج  َلَْمَ تَ اْشاااااااَاتَِم 
ااااااااكَ  ااااااااتَ اَاقَْم  ااااااااصَ َخَ ال َىَِبااااااااًنااااااااىَغَِض  َةَْاص 

َ

هنل حودددث الهدددي   دددن ال  دددا ألدددف  ودددت ال وتدددوا فدددي النحدددال الالوددد فل الالكنفودددة الشدددنفوة أودددا
الوات الكنفوة إل  أكث  ما ألفوا الى لمنئة  وتل فجنءت الخسوة مختو ال منهنل حوث  مهلل ا ا 
منلك إل  إوسح من و ى أن، وحتدن  إلد  إودسحل أال اختودن  أ ودنت فدي  ودت أال  وتدوال أال حدذف 

خ اجهدن   حادة  هودة من   واشول إل  غو  ذلك ما األمال  التي ىل  ما خسلهن إل  تهذوا الكنفوة الا 
 اىمهن الخسوة.

 القهلل ش ح ا ا منلك كنفوت،ل ال ا   او،ل ال نالا كتن ،: ش ح الكنفوة الشنفوة.
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َ
َ
َ
 
 

َ
ََََََََََََََ

َ
َ
 

شراح ألفية ابن مالك يف القرن الثامن 
 اهلجري

 

:َاألول الم اهلليل الكتن ،: تالضو  المقنوهلل  المبحث
 الالمىنلك  ش ح ألفوة ا ا منلك

:ا ا الال هلليل الكتن ،: تح و  الخونوة  المبحثَالثاني
 في توىو  الخسوة

:َالثالث لمىنلك ا ا هشنول الكتن ،: أالض  ا المبحث
 إل  ألفوة ا ا منلك

:ا ا قوو الجالشوةل الكتن ،: إ شنهلل الىنلك  المبحثَالرابع
 إل  حل ألفوة ا ا منلك

:ا ا  قولل الكتن ،: ش ح ا ا  قول المبحثَالخامس 
 

:َالسادس ا ا جن   الهالا يل الكتن ،: ش ح  المبحث
 ألفوة ا ا منلك

:الشنق يل الكتن ،: المقنوهلل الشنفوة  المبحثَالسابع
 في ش ح الخسوة الكنفوة

 

 الفصل األول
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َالمبحثَاألول
َالمرادي،َوكتابه:َتوضيحَالمقاصدَوالمسالكَبشرحَألفيةَابنَمالك

َ
  1)أوال:َالمراديَ

 :َنسبهَونشأته
هال  هلل  الهللوال أ ال محمهللل الحىا  ا قنىو  ا   هلل ار الم اهلليل المو يل الم اكشيل 
قنمت، الشه ت،  نلمغ ال  الفقو، المنلكيل النحالي الاغالي التو وفيل المفى  األهللوال ماللهلل   مو  الا 

شه اءل الكننت  المل الف  ن ا أو قنىول القهلل ذك  أوحنا الت اجو أا أو قنىو جهللت، أو أ و،ل الاىمهن
 أالل من جنءت ما المغ ا   فت  نلشوخةل الكننت شه ت، تن لة لشه تهن. 

كنا  ن فن   نلفق، الاألواللل ال  ف  نلتقالى الالوسح الالال تل ال  ت في التفىو ل الالق اءات ل 
 الذك  الذه ي أن، كنا والفون .

اجا  انفا النن   في النالول فقنل ل،: ون حىا؛ الل، ك امنت كثو الل منهن أن،  أى الن ي 
  2) مكنا المح اا  جنما مو  اللتو ل  جالا  الموحف

 
 :َمولدهَووفاته

والو  وهلل الفق  ىنة  - حم، ار–لو أقف فومن  حثت  ا  شما ال هللت،ل القهلل تالفي الم اهللي 
القنل ونحا الهلل  : تالفي  ى لمنئة التىلة الأ  لوا لاهج الل الهللفا  نلخننقن  الننو وة  ى ونقال ل

 ة الخمىة الخمىوا لاهج ال.ىنة ى لمنئ
 
 :َشيوخه

أخذ الل  وة  ا أ ي   هلل ار القنجّي الالى ا  الهللمنهال يل الأ ي شك ون الغمن يل ثو ختو  
اشتغنل،  نلل  وة  ا  األىتنذ شو  النحنال أ ي حونا األنهلللىيل الأخذ الفق، المنلكي  ا الش ف 

لل  وة الالق اءات  ا  المجهلل إىمن ول المغوايل الاألوالل  ا الشو  شم  الهللوا ا ا الا نال الأتقا ا
 ا ا الشو  تن  الهللوا محمهلل ال ننلتي المق ئ النحالي األواللي المل الف  نلُتْىت  ي. 

 
                                                 

الغنودددة النهنودددة فدددي ق قدددنت القددد اء  3/1532المل فدددة القددد اء الك دددن   3/1314انظددد  ت جمتددد، فدددي: ق قدددنت القددد اء   1)
 8/294الدددددذها  الشدددددذ ات 1/536الحىدددددا المحنضددددد ال 1/519ال غودددددة الال دددددنال  2/32الدددددهلل   الكنمندددددة  1/279

 .1/598الملجو المةلفوا  2/211الاأل سو 
 .1/32انظ : الهلل   الكنمنة   2)
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 تالميذه 
أحهللا  ما تسموذ الم اهللي ىالى جسل  ا أحمهلل  -التي القفت  اوهن–لو تذك  كتا الت اجو 

 المل الف  نلت نني.
 
 ََمؤلفاته:من

 تفىو  الق وا .1

 واإ  اا الق   .2

 ش ح المفوهلل  ا   مهللال المجوهلل في  او التجالوهلل لاىخنالي .3

  ىنلة في الجمل التي   محل لهن ما ا   اا .4

 ش ح الحنج وة النحالوة .5

 ش ح ألفوة ا ا منلك .6

 ش ح التىهول   ا منلك .9

 الجن  الهللاني في ح الف الملنني .8

 ش ح المفول لاشمخش ي .9

 ش ح الشنق وة .17

 ش ح الفوالل لوحو   ا   هلل الملقي .11

 ىتلنهللال الال ىماةش ح ا  .12

 ش ح الجشاللوةل للوى   ا  م  الجشاللي .13

 ش ح الكنفوة الشنفوة   ا منلك .14
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 ثانيا:َكتابه:َتوضيحَالمقاصدَوالمسالكَبشرحَألفيةَابنَمالك
ولهلل كتنا تالضو  المقنوهلل الالمىنلك لام اهللي ما أهو ش الحنت ألفوة ا ا منلكل فقهلل 

ل التجات فو، مالاه ، الأفكن  ل الو اة ل فقهلل أكث  فو، ظه ت فو، شخووة الم اهلليل ال ننت قالت، ال ام،
المةلف ما ذك  الخسفنت الا  اء النحالوةل ال ونا أوحن هنل الأكث  فوهن ما النقالل  ا ا خ وال 
الخوالون   ا ا ا منلك في التىهول الش ح،ل إذ   تكنهلل تم   اوك مىألة إ  الفوهن نص مقت   

 اولل الكنا ولشي النقل إل  ونح ،.ما التىهول أال ش ح،ل إ  في النش  الق
نقل الكثو  ما ش ح الم اهللي في ش ح،  ا   - حم، ار–الألهموة ش ح، نجهلل األشمالني 

األلفوةل الاقت   من، نوالون   أكماهنل قوو ال كننت أو قالواةل هللالا أا وشو  إل  ذلكل حت   هلل  
  لض ال نحثوا ما المآخذ  ا  األشمالني في ش ح،.

 
في مقهللمة ش ح، ههللف، ما ش ح األلفوةل إذ ىأل،  لض حفنظ األلفوة أا القهلل ذك  الم اهللي 

وخ   لهو أى ا هنل الو وا م اهللهنل قنل الم اهللي:" فهذا مختو  تالضو  لمقنوهلل ألفوة ا ا منلك 
 حم، ار تلنل ل وجاال ملننوهن  ا  قس هنل الوظه  محنىنهن لخقن هنل ىألنو،  لض حفنظهن 

ما ألفنظهنل فأج ت، إل  ذلك  غ ة في الثالاال التق و ن   ا  القسال  الملتنوا  نىتن نق فالائهللهن
 ل الومكا إجمنل منهج، في نقنق: 1)ال نر أىتلوال فهال المالف  الالملوا"

 
   ىن  الم اهللي في ش ح، لأللفوة  ا  ت توا أ الا هنل فكنا وذك  ال نا الو هللأ  ش ح قالا هلل

ا هلل ت الحنجة لذك   وت ا ا منلك و ا لو تكا المىنئا،ل الا  ذك   ثو ولقا  او،  نلش حل الا 
 الىمة األ  ش.

  الكنا ونىا القالل إل  ونح ،ل اللو  -كمن ى   ذك  –أكث  الم اهللي ما النقالل  ا اللامنء
تخل وفحنت كتن ، في ملظمهن ما الجالهلل نص مقت   ملشال إل  ونح ،ل الخوالون  ا ا 

 منلك الش ح، لاكنفوة اللاتىهول.
 الالجهة الاغالوة لاكامةل الو وا مالقف، ما األفو  فوهنل الكذلك كنا ومول أحوننن  إل  تالضو  

 ونا إ  اا  لض الجمل لتالضو  ملننهنل وقالل الم اهللي:" الفي )أنن  لغنت: الفوح : حذف 
ث نتن  الالقفن ل الالثننوة إث نتهن الوس  الالقفن ل الهي لغة تموول الالثنلثة )هنن   إ هللال  ألف، الوس  الا 

 ل الغو هن الكثو . 2)   مهللال  لهلل الهمشال"همشت، هنءل الال ا لة )وا
 

                                                 
 .1/19تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/92تالضو  المقنوهلل   2)
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 موقفهَمنَابنَمالك 
 

ظه  ما خسل ش ح الم اهللي أن، كنا وىتهلل ك أحوننن   ا  ا ا منلكل الفي أغاا المىنئل 
والافق، الوذها مذه ،ل الونقل ما كت ، هللالا تلاو  أال ا ت اض أال اىتهلل اكل  ل الوهللافا  ن، في 

من  ا  ال نحث إ  أا وقاا الكتنال الىو ى ذلك في  الكثو  ما القضنونل اللسىتهلل ل  ا  ذلك
أغاا وفحنت،ل اللال أملنت النظ  في  نا الكسو المن وتألف من، ىتجهلل نقا، ما كتا ا ا منلك في 
أكث  ما  ش وا مالضلنل فقهلل كنا وكث   لهلل الش ح ما قالل: قنل في ش ح التىهولل قنل في 

،ل القنل في الكنفوة  خسف ذلك .. إل  غو  التىهولل الا ت ض  ا  مذه ، في التىهول ما أالج
 ذلك ما األمثاة.

 
 الما أمثاة ا ت اضنت،   ا منلك الاىتهلل اكنت،  او،ل اىتهلل اك،  او، في  نا المل ا الالم ني:

َبَ ِضااااااااااااامَ وَ َرٍَْماااااااااااااأ ََلَ ْعاااااااااااااِفَوَ  َاي ااااااااااااانَِيٍّ
َ

اااااااااااااااااباااااااااااااااااواَمَ رَ عَْأ َوَ َ إَِعَ ارَِض  َياااااااااااااااااارَِعَ َنَْاًَ

َ

  1) او، األم  الالمنضي" قنل الم اهللي:" لو وتل ض في النظو لمن و ن 
 

الكذلك اىتهلل اك،  او، في  نا المالواللل حوث وقالل:" اللو وذك  الننظو هنن الح في 
  2) فانقهللم،ل الهال خمىة أح ف ..."

 
 

 الا ت اض،  ا  ا ا منلك في تىموت، ا  هللال إقس ن  في  وت،:
َ

الن ااااااامََِبَِْلااااااااَاقَْي اااااااَلَ ْباااااااق َوَ  َاذَ ونَإَِيمااااااااًَ
َ

َ
َ

اااااااااا اااااااااامَ َانَ ك  كَ كَ س  ااااااااااناًَ َاذَ ِبااااااااااّتَانَْب ااااااااااَنَْم 
َ

قنل: "     لضهو  ا إ هللال الندالا مومدن   نلقادال كمدن فلدل الندنظول الاألاللد  أا ول د   ن  دهللالل ألا 
  3)القاا في ا وقسح إنمن وكالا في ح الف اللاة غنل ن "

 
 

                                                 
 .1/49تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/129تالضو  المقنوهلل   2)
 .3/246تالضو  المقنوهلل   3)
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 :مذهبه 
 كنا الم اهللي  و ي المذهال القهلل ظه  مذه ، ما تجاونت و ائ، التي الاف  في جاهن ال و ووال

 الا ت ض في أكث هن  ا  الكالفووال لكن، كنا وىتهلل ك  ا  كس المذه وا.
الما أمثاة موالل، لا و ووال قالل، في  نا إا الأخالاتهن:" قهلل حك   ا الكالفووا تفضوا،  ا  
الكى  في هذا المثنلل ال ا  لضهو تفضول الكى   او،ل المذها ال و ووا أا الكى   شول الهال 

 . 1)وحو "
المقا  قنل:" الالوحو  مذها ال و ووال ألا الف ت    هلل فو، ما ملن   الفي  نا المفلالل

  2)األول الشونهللال الالفلل وهللل  ا  الحهللث الالشمنا"
 

َومنَأمثلةَترجيحهَللكوفيين:
في  نا المالوالل قنل الم اهللي:" الأمن ما الونء فمنل، ال و والا الأجنش  الكالفوالال الهال 

ن ن ال ذ واِّ أضسنن    ن ن أ    الوحو ل لق اءال ا ا كثو : 
  4) نلتشهللوهلل"  3)

 
 شواهده: 

َ

   ا تمهلل الم اهللي في ا ىتشهنهلل  ا  الق وا الك وول الأالج، الق اءات المختافةل القهلل أكث  ما ذك
ل كمن أكث    "(5ف ذ انِّك  ُ ْ ه نن ناالق اءات المختافة ل كقالل، :" الما ق اءال ا ا كثو  الأ ي  م  

 الل ال أمثنلهو الأشلن هو النث هو. لش وفل الأقالالنلحهللوث ا  ما ا ىتشهنهلل
  الما أمثاة اىتشهنهلل   نلحهللوث الش وفل قالل، في أا )من    توحا )حنشن   خسف  هللا

نش ن الخسل قنل:" ال  من قول من حنشنل الذك  في ش ح، قالل،  ُة أ ح ا  الن ن  إلّيل من ح  :" ُأى نم 
مة"  . 6)ف نق 

                                                 
 .1/274تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/283تالضو  المقنوهلل   2)
 .41/29ىال ال فوات   3)
 .1/129تالضو  المقنوهلل   4)
 1/137تالضو  المقنوهلل   5)

 .28/32الا وة في ىال ال القوص 
الالنشدد  فددي القدد اءات  299قددنل ا ددا خنلالودد، :" وقدد أ  تشددهللوهلل النددالا التخفوفهددن"ل انظدد : الحجددة فددي القدد اءات الىدد ا 

 .2/341اللش  
 .923ل  قو: ل الالحهللوث في الوحو  المىنهلل1/314تالضو  المقنوهلل   6)
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ذك هن لاض ال ال في  نا الجشو:" القنل الشن ح:   وجالش ت كهن إ  القالل، في حذف الفنء الالاجا 
ّ  في ض ال ال أال نهللال ل المثل النهللال   من خّ   ال خن ي ما قالل،  ُ هن الا  نح  نء  و  :" ف إ ْا ج 

  1)اىتمتا  هن"
 
 شواهده:َ
  ا :" الذهالما أمثاة ذلك قالل، في  نا المل ا الالم ني كمن ا تمهلل الم اهللي كثو ا   ا  الىمنتل

ل  2)الف اء إل  أا الشا أا الأخ الحو فلل  ن ىكنال ال هلل  ىمنت قو هنل ال جملهن  ا  أفلنل"
الفي  نا الضمو  قنل:" الهو األكث الا المنهو ىو الو،ل الالجه، أا الضمو  في ال ن وا خ   في 
األول الح  الخ   ا نفونلل الكسهمن مىمالت"ل القالل، في  نا الفن ل:" الأمن جما المذك  

 وجالش إلحن  التنء مل، إذا لو وىمال اللذلك اىتثنن  خسفن  لاكالفووال فأجنشالا الالجهوا الىنلو فس
َ. 3)في الجمالت الثسثة"

                                                 
 .1923ل الالحهللوث في وحو  مىاول  قو: 2/344تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/67تالضو  المقنوهلل   2)
 .1/246تالضو  المقنوهلل   3)
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َالمبحثَالثاني
َابنَالوردي،َوكتابهَتحريرَالخصاصةَفيَتيسيرَالخالصة

َ
  1)أوال:َابنَالوردي

 :َنسبهَونشأته
حفصل شوا الهللوا ا ا  هال  م   ا مظف   ا  م   ا محمهلل ا ا أ ي الفالا  ل أ ال 

 الال هللي الملّ ي الكنهللي الحا ي الشنفليل الفقو، النحالي األهللوا الشن   المة خ.
كنا إمنمن   ن  ن  في الفق، الالنحال الاألهللال التفّنا في  االو  و  ل النظُم، في الذ الال اللاون 

 الالق قة القوالىل الل، فضنئل مشهال ال.
نالا في الحكو في كثو  ما ملنمست حاال الاللي نشأ  حاال التفق،  هنل ففن  األق اال الكنا و

 القضنء  من  .
 
 :َمولدهَووفاته

 اللهلل ا ا الال هللي في مل ال النلمنا  ىال وة؛ ىنة ىتمنئة الالاحهلل التىلوا لاهج ال. 
في القن الا في حاال ىن ا  ش  ما ذي الحجة ىنة ى لمنئة  - حم، ار–التالفي 
 التىلة الأ  لوا.

قهلل  أى  جنئا القن الا  - حم، ار تلنل -شوا الهللوا قنل  ن، الوفهللي:" الكنا الشو  
في حاال فلمل فو،  ىنلة أنشأهن الأ هلل هنل الىمنهن: الن ن في الال نل اللكن، ُخت و   ، الال نل الفجا 

 ل ال ثن   قالل،: 2)النن   ،"
َ
َ

َِفااااااايَه اااااااِذِهَالاااااااا ْرِديُّ َِلاااااااِئْنَذ و ىَالاااااااو 

َرْبااااااااااااعَالنهااااااااااااي اااااااااااا   اااااااااااااَأ ْوح  ن م  َو ا 

ْوٌ َ ْون اااااااااااااااقٌََواْلِعْلااااااااااااااام َر  ال اااااااااااااااه َر  َم 

َ

َ
َ
َ
َ

ْلاااااااااااادَِ َدُّْني اااااااااااااَل ْقااااااااااااْدَأ ْين ااااااااااااع َِفاااااااااااايَالخ 

َوالف ْضااااااااااااِلَفاااااااااااايَن ْقااااااااااااٍصَوفاااااااااااايَر دَ 

ْرِدي اااااااااااااااٍلَِماااااااااااااانَالااااااااااااااو   3)أل  ن ااااااااااااااه َخ 
َ

َ

   

                                                 
ل الدددهلل   الكنمندددة 2/226ل  غودددة الال دددنال 23/46ل الدددالافي  نلالفودددنت 3/699انظددد  ت جمتددد، فدددي: أ ودددنا اللوددد    1)

ل الملجدددو 5/69ل األ دددسو 553ل الال دددهلل  القدددنلا 17/189ل النجدددالو الشاهددد ال 8/295ل الشدددذ ات الدددذها 3/195
 .2/587المةلفوا 

 .3/699أ ونا اللو    2)
 .3/699أ ونا اللو    3)
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 :َشيوخه
أخذ ا ا الال هللي  ا القنضي ش ف الهللوا ال ن شي  حمنالل ال ا الفخ  خقوا ج  وا  حاال 

 ا  وهلل شوخ، أ ي القنىو ه ة ار  ا   هلل  ال ا شوخ،     الى جناليل الهلل   ألفوة ا ا منلك
 ال حما ال نش ي.

 
 :َتالميذه

حهللث  ن، أ ال الوى   ا الضنئا الهللمشقيل الأجنش القنضي نال  الهللوا والىف  ا محمهلل  ا 
منوال  الفوالميل الاللسمة وسح الهللوا خاول  ا أو ك  ا   هلل ار الوفهلليل الكمنل الهللوا  م   ا 

 نضي شهنا الهللوا أحمهلل  ا  ونالمحمهلل  ا الضونء الحا يل الالق
 
 ََمؤلفاته:من

 هللوالاا ا ا الال هللي .1
تتمة المختو  في أخ ن  ال ش ل الول ف  تن و  ا ا الال هلليل جلا، ذوس  لتن و  أ ي الفهللاء  .2

 الخسوة ل،
 تح و  الخونوة في توىو  الخسوة. ش ح أللفوة ا ا منلك. .3
 الشهنا الثنقا .4
 الا نا في  او ا   اال قووهللال ش حهن .5
 ء الهلل ال  ا  ش ح ألفوة ا ا ملقيضال  .6
 تل و  األحسو .9
 مختو  الُماحة .8
 الكسو  ا  مئة غسو .9

 الكالاكا الىن وة في مئة جن وة .17
 أ كن  األفكن ل في الشل  الاألهلل ونت .11
 تذك ال الغ وال منظالمة في النحال .12
 مقنمنتل كتنا في األهللا .13
 ال ىنئل المهذ ة في المىنئل الماق ة في الف ائض .14
 مة في التوالفمنق  القو ل منظال  .15
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 هجة الحنالي الوغو  في فق، الشنفلوةل منظالمة في خمىة و ف  وت الثسث الىتوا  .16
  وتن .

  موة ا ا الال هللي .19
 أ جالشال في تل و  المننو .18
 أ جالشال في خالاص األحجن  الالجالاه  .19
 اختو  ألفوة ا ا منلك في منئة الخمىوا  وتن ل الش حهن. .27

َ
 :َمنَشعره

ننت ذات التال وهللل قنو قنل  ن، الوفهللي :" شل   أىحُ  م  ل الأ ه  ما الال ج  وهلل  ا  والا الغ 
 فا التال وةل فجنءت مل، قالا هلل ل الخّقهن في الّق ال  الهي فال  النجالو ون هلل ل وق  ُا الا وُا 
ُا األهللوا  نق ن هنل ال    ج ا الغالاني  ما التحف   لىمن هنل ال  ق ا  الوالفيِّ لاّش ن ةل الولج 

تجن هنل ال   غ ة  ال الض  الذي وال ح في والا الىحن ةل الوهللأا النجوا ش ن  ،ل الو غ ُا األ وا    
  1)في اقتقن هن ال  هللأا المحا في التمىك  أذونل مح ال ، الىحن ة"

 
َله:

َ
َ
َ

َالَت قِصاااااااااااادَالق اِضاااااااااااايَإذاَأ ْدب اااااااااااار تَْ

ْ ق َِماااااْنَِعْناااااِدَِمااااانَْ اااااىَالااااار  َي رج  ْياااااف  َك 

َ

َ
َ
َ
َ
َ

اااااااااِريمَْ اااااااااواٍدَك  َواْقِصاااااااااْدَماااااااااْنَج  َد ْني ااااااااااك 

ِظاااااااايمَْفَْيَ  َماااااااااٌلَع  َالفْلااااااااس   2)ِتاااااااايَِبااااااااأ ن 
َ

َ

َوله:
َ
َ
َ
َ

اِسااااااِدي َِلاااااايَح  ر  ااااااخ  ااااااْنَس  َم  ان  َس ااااااْبح 

اِساااااااااااادٍَ اااااااااااار هَاْلغ ْيب ااااااااااااة َِمااااااااااااْنَح  َأ ك  َال 

َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ

ْيب ِتاااااااااايَِذْكاااااااااار ا َِلاااااااااايَِفاااااااااايَغ  ااااااااااد ث  َي ح 

 3)ي ِفيااااااااااااااااااد ِنيَاْلشُّااااااااااااااااااْهر ة َو اأْل ْجاااااااااااااااااار ا
َ

َ

 الل،:
َ
َ

ْلف ه اااااااااااا اااااااااااالظ ب ىَخ  ااااااااااااٌءَك  ااااااااااار ْتَِنس  َم 

َ

:َالظ بااااااااق ْلااااااا ااااااااَتصااااااال حبَق ْلااااااات  :َِلم  َن 

َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ

ْيااااااااااااااادَِ َاْلك  َأ ْده اااااااااااااااٌمَي ْحِميه ااااااااااااااااَِمااااااااااااااان 

ااااااااااااااااااااْيِدَو اأْل ْده اااااااااااااااااااام َِلْلق ْياااااااااااااااااااادَِ  4)ِللص 
َ

َ

                                                 
 .698-3/699أ ونا اللو    1)
 .2/229 غوة الال نال   2)
 .2/229 غوة الال نال   3)
 .2/229 غوة الال نال   4)
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َثانيا:َكتابَتحريرَالخصاصةَفيَتيسيرَالخالصة:
لقهلل لخص ا ا الال هللي منهج، في مقهللمة كتن ، توىو  الخسوةل الىأال هلل منهن من وفوهلل 

 والص مقهللمت، الالتمثول  ا  منهج، ما خسل ش ح،: حثننل  نقل  لض  ما ن
 
 :َمنهجَابنَالورديَفيَكتابه

قنل ا ا الال هللي" فنىتخ ت ار الك وو في ش حهن ش حن  مح  ا ل الاىتلنت، في حاِّهن حس  
ا لو أشْ  إلو،ل الأحنفظ غنل ن   ا  ذك   موى ا ل أ ا ي فو، تفوول ُمجماهنل التقووهلل مقاقهنل الا 

ا لو أن ْ،  او،ل الأ ت هن كت تو هنل ما شونهللال ُما "أمثاتهنل الفت    . 1)مغاقهنل الا 
 

اختق ا ا الال هللي لنفى، ق وقن  في ش ح األلفوة غو  التي ذها إلو، غو   ما ش احهنل الومول 
منه    ض، غنل ن   ا  نحال من ذها ا ا هشنو في أالض  المىنلكل فن ا الال هللي   وذك  أ ونت 

نمن ىن   ا  ت الوا األلفوةل الأخذ وش ح  ن ن   ن ن ل  األلفوةل ال  وش حهن نون   كمن فلل غو  ل الا 
الوتل ض لمىنئل األلفوة حىا ت تو هنل مكث ا  في ش ح، ما الشالاههلل الا ىتهلل  تل الو اء النحنال 

 الاختسفنتهو.
كمن  مهلل إل  ذك  الشالاههلل التي ذك هن ا ا منلك في ألفوت، في غنلا األحونال الش حهن  
قا ا ىتشهنهلل فوهنل كمن في قالل،:" الخ   الم تهللأ من تحول  ، الفنئهللالل كد)  ٌّ  ال)شنههللال  ال ونا مال 

  2)ما قاللك: ار ّ ٌ  الاألونهللي شنههللال"
 

القهلل  مهلل أوضن  إل  ا ختون  في ش ح،ل وفوهلل من، اللنمة الالخنوةل الما و فتهو اللاالو 
جو ش ح ا ا الننظو  ا  ألفوة الالهلل ل األخ ى  ا هلل اىة  او النحالل ف وا أن، جنء مقن  ن  ل  ا ح

الحمات ما الملنني من لو وحتالي  او، ش ح ا ا الننظول ال وا أن، لو وختو  ش ح ا ا الننظو أال 
نمن ذك  أن، ش ح من لو وش ح،ل فذك  ما الملنني الالفالائهلل من لو وتل ض  ا تمهلل  او، في ش ح،ل الا 

 ل، ا ا الننظو.
ي كثو  ما المىنئل في ش ح،ل فن ت ض  او، أحوننن ل القهلل تت ا ا ا الال هللي ا ا الننظو ف

 الاىتهلل ك  او، أحوننن  أخ .
ش حن  ُمْقا قن ل  -إا شنء ار–قنل ا ا الال هللي:" الأكتفي فو، ما ألفنظهن  من الض ل لوكالا 

الكتن ن  مختو ا  مىتقس ل وقتو   او، م ْا همت، إل  الفق، مو الفةل الوىتغني  ،  ا مجاهللات كثو ال 

                                                 
 .171-1/177تح و  الخونوة   1)
 .1/168تح و  الخونوة   2)
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ْا ف ق ُت،  نلفقنة مل الفةل فجنء  حمهلل ار مقن  ن  ل  ا ش ح اللهلل ل ما من تضمن، ما مقنوهلل  م 
الش هلل ل الىّموت،: تح و  الخونوة في توىو  الخسوة. الأ وذ ننظ   أني  ا  ش ح ا ن، اقتو ت 
فومن اختو تل أال مج هلل  ا تمهللت فومن أال هللتل فإني حاْاُت من لو وحا ، في ش ح،ل الفتحت ما 

نشنهللي شالاههلل لو ونشهللهنل ملننوه ن  نا فالائهلل لو ُوْلا   فتح،ل هذا ما إو اهللي أشونء لو وال هللهنل الا 
فنهللال مالاضا لو وفهللهنل الحّاوتهن  فالائهلل المهمنتل الكّماتهن  مننقشنت التتمنتل  الشونهللال قوالهلل لو وشهللهنل الا 

ن ضّمنت، كتن ي هذا اللو ُأ هلْل  ذلك قلنن   اوهمنل اللو أىئ ظنن   أحهللهمن أال كاوهمنل  ل نّ هُت  ا  م
 . 1)ما أ اهلل نووحتيل حى من نهضت  ، ق وحتي"

 
 :َابنَالورديَوتتبعهَألبياتَابنَمالك

غا ت  ا  ا ا الال هللي النش ة األهلل وةل حوث كنا أهللو ن  شن  ا ل فكنا  نهللمن و ى قوال ا  في 
وحفظ ل، أن، كنا  نظو ا ا منلك ألحهلل أ ونت األلفوةل ولت ض  او، مىتهلل كن   نقت اح أال تلهللولل الممن

كذا لكنا أكث  فنئهللالل أال لكنا  - حم، ار- ظوو التأهللا ما ا ا منلكل فكنا وقالل: اللال قنل الشو  
 أالض ل أال لكنا أكملل المن شن ، ذلك.

 

 :،فما أمثاة اىتهلل اك،  ا  ا ا منلك في  وت 
َ

اايهَِفَ َعَ ْفااالرَ وَ  َماااًَا َِجَ َفَْذَِواْحااَوَِاَاْناام 

َ

َ
َ

ال َكَْيَحَ ِضاااااااقَْتَ َالث ه ااااااانَ ثَ  ااااااا َِمااااااااًَ َاًَم 
َ

 قالل ا ا الال هللي:" اللال كنا الشو   حم، ار قنل نحال هذا ال وت:
َ

ااافيهََِعَ ْفاااوالرَ  َانَْوالك اااَوَِاَاْنااام  ااالُّ َفَْذَ ح 
َ

َ
َ

وَ  َْجَ  اااَدَْق ااامااااًَ اااَ  َْعااابَ َهَ حَ حَ ص  َفَْلَ الس 
َ

َ

  2)لكنا أكث  فنئهللالل فإا  لض الل ا وج ي الملتل مج ى الوحو "
َ

 : الالمل ف  نلنهللاء نحال: ون  جلل اللو وذك   الشو ل  ل لال كنا قنل القالل، في المل فة الالنك ال "
  هللل ال وت:

َ

اااااااااَةٌَف ااااااااارَِعَْرهَمَ ْياااااااااغَ وَ  َييَالاااااااااذَِنَِابَْك 
َ

َ
َ

َيذَِت احَْاَمَ اَي ال،َذَ ْضاف،َالفَ وسَ هم،َيَ 
َ

َ

  3)للو الى لة األقىنو"
 اىتهلل اك، من،  ا  قالل ا ا منلك:

َ

َيذَِوَ َمَْه ااااااااااااكَ َرهَمعرفااااااااااااةٌَْيااااااااااااغَ وَ 
َ

َ

َ
َ

َيذَِمَوال اااااااال َيَوالغ ااااااان اااااااوابََْدَ ْناااااااوهَِ
َ
َ

َ

 
                                                 

 .1/171تح و  الخونوة   1)
 .1/123تح و  الخونوة   2)
 .1/126تح و  الخونوة   3)
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 موقفهَمنَالبصريينَوالكوفيين 
َ

القهلل ذك  الم اهللي الكثو  ما مىنئل الخسف  وا ال و ووا الالكالفووال ممن ولك  ىلة 
  ام،ل الىلة اقس ،  ا  و اء اللامنء ما كس المهلل ىتوا.

ل و ووال القهلل غا ت  او، النش ة ال و وةل الكنا و هلل أحوننن   ا  الكالفووا مةوهللا   أي ا
المو حن   مذه ، في مثل قالل،:" النحا نجلل الغنلا  اىو  )لو   الخ   هن ضمو ا  متوس   نئهللا ل 

 الهذا هال مذها ال و ووا.  1) ا  األش و"
الكنا ونتو  لاكالفووا أحوننن  الوةوهلل مذه هول المثنل، قالل، في  افا الخ  :" الأمن الخ   

 . 2)فنلوحو   فل،  نلم تهللأ"
التالكوهلل:" المذها الكالفووا جالاش تالكوهلل النك ال إا أفنهللتل  أا كننت محهللالهللال القالل، في  نا 

كوالو اللواة الشه  الحاللل  خسف من ووا  لقاول الكثو ل محوا الالقت الشمنال ال ا ال و ووا  مالو 
 . 3)المنا فس وةّكهللالا النك ال محهللالهللال كننت أال غو هنل الالوالاا مذها الكالفووا"

 

                                                 
 .2/577تح و  الخونوة   1)
 .1/168تح و  الخونوة   2)
 .2/391تح و  الخونوة   3)
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 شواهده 
ىتشهنهلل   ن ونت الق ونوة الالق اءات الاألحنهللوث الن الوة الش وفة التي أكث  ا ا الال هللي ما ا

 الوات إل  أكث  ما خمىوا حهللوثن ل إضنفة إل  اىتشهنهلل   أقالال الل ا أشلن هو الأمثنلهو.
 

فما أمثاة اىتشهنهلل   نلق اءات الق ونوة قالل،:" اللو ون ،  او، الشو  في األلفوة ال  ا ن،ل فإْا تأث  
 ق ا ولٌ  إ     ف ل ُاال ُ  نم   اختو  ا ت نت إْا كنا المىتثن   لض المىتثن  من،ل مثل:   أحهلل الثسثة

ْنُهوْ  مِّ
ْنُهوْ  ق ا وس   إ     ف ل ُاال ُ  نم   ل الالنوا    ي جوهللل ق أ ا ا  نم :  1)   "(2 مِّ
 

لمل الما أمثاة اىتشهنهلل   نلحهللوث الش وف قالل،:" القهلل ولقي اىو الموهلل  حكو الموهلل ل فو
  3):" ما ُق اة ال جل ام أت، الالضالء"  مل فلا،ل كقالل  نئشة 

َ

                                                 
 .4/66ىال ال النىنء   1)
 .311-1/317تح و  الخونوة   2)

 لوانُ  مالجا    لهلل  ت  أ   إذا المىتثن  ش ق ما ألا ل اءالالق الج، الال فا ل نو ،  نم  ا ا تف هللقنل ا ا خنلالو،:" 
ذا  م ك دة  ندهلل   إ ) ألال  قادوس إ  فلادال  مدن أ اهلل ألند، ودانُ  إنمدن :لد، جدنمحت الف اء فقنل لفا ُ  منفي  لهلل أت  الا 
 اىدتثن  :ملندن  لمضدم   فلدل منودالا هدال غود   القدنلل   )ال  لدال) مدا م ك دة  لدال ) كننت كمن   )ال  إا) ما
  اد  النفدي لفدظ  هلل أند، هدذا في الا ختون  لوفىهلل  من  او، وهللخل ألن، الالها  لض فو، احتجن  الهذا لمنهو اوسق
 قادوس إ  فلادال  مدن :فقدنل لمجحدالهللا لفظد،  اود، ف هلل لمنهو قاوس إ  فلاال  قهلل :قنل قنئس كأا لا وجنا في كنا من

 .ق وا الج، فهذا لشوهلل قنو من : اوك فو هلل لشوهلل قنو قهلل :وقالل كمن لمنهو
 اللدو لشودهلل إ  قدنو مدن :قادت فكأنك لف فلت، لأحهلل ما شوهللا أ هلللت ؛شوهلل إ  أحهلل قنو من قات إذا أنك :ثنا الالج،  

 ثدو أحدهلل مدا ا  دهللال فود، تندالي   تنمدن كسمدن أحدهلل قنو من :قاللك الجلات كسمك في ال هللل تقهلل  لو فإا ل أحهلل تأت
 مدن قدنل كأند، ل نلنودا  دنم  ا دا قد اءال تود  هذا فلا  ؛شوهللا إ  هللأح قنو من :فقات لنو ت هذا  ا  اىتثنوت

 لدو  ق ا، المن لوحو  الج، فهذا لمنهو قاوس إ  :ذلك  لهلل قنل ثو لفو، ال هللل تقهللو  الت ك الكسو تمنو  ا  فلاال 
 .125-124" الحجة في الق اءات الى ا  ن،  خن  

 2/418تح و  الخونوة   3)
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َالمبحثَالثالث
َابنَهشام،َوكتابه:َأوضحَالمسالكَإلىَألفيةَابنَمالك

َ
  1) أوال:َابنَهشام

 :َنسبهَونشأته
هال   هلل ار  ا والىف  ا أحمهلل  ا   هلل ار  ا والىفل أ ال محمهللل جمنل الهللوال ا ا  

 ل المشهال ل ما أئمة الل  وة.هشنول النحالي الفنض
 إل  منىالا مو ل ما هللوالاا اللوال  لهذ   نلمغ ا إلونن الالولقنل  ن، ا ا خاهللالا:" 

  ا  التكاو لالمفواة مجماة ا   اا أحكنو فو، اىتالف   امنئهنل ما هشنو ا ا الهللوا جمنل
  نلمغني الىمن  لأ الا هن أكث  في المتك   ما الونن ة في من الحذف الالجملل الالمف هللات الح الف

 انتظمت القالا هلل الفوالل  أ الاا الض قهن لكاهن الق وا إ  اا نكت إل  الأشن  لا   اا في
 الكأن، منهنل  ضن ت، الالفال  لالونن ة هذ  في قهلل    لاال وشههلل لجو  او  ا  من، فالقفنن ىنئ هنل
 تلاوم،ل موقا  الات لالا لجني ا ا ث أ قتفالاا الذوا المالولل أهل نحنال منح  ق وقت، في ونحال
  2)"وشنء من الخا  في وشوهلل الار. الاقس ، ماكت، قالال  ا  هللال  جوا  شيء ذلك ما فأت 

كنا شنفلون ل ثو تحن لل الأتقا الل  وة ففن  األق اا  ل الشوالخل اشته  في حونت، الأق ل  
 النن   او،.

ونا كنا ذلك لكالا أ ي ح  3)الكنا ا ا هشنو كثو  المخنلفة أل ي حونال الأ جا الشالكنني
منف هللا   هذا الفا في ذلك اللو ل غو  مهللافا  ا الى   فو،ل ألا أ ن حونا هال ما التمكا  مكنال 
اللو وكا لامتأخ وا مثا،ل الهكذا ننف  أ ال حونا الشمخش يل فأكث   ما ا  ت اض  او، في النحالل 

ا لو وكا  و   متوس   لو  .  لكالا الشمخش ي مما تف هلل  هذا الشأال الا 
 

 هلل  نلفالائهلل الغ و ةل الالم نحث الهللقوقةل الا ىتهلل اكنت اللجو ةل الالتحقو  ال نلا الا قست الانف 
المف قل الا قتهللا   ا  التو ف في الكسول الالماكة التي كنا وتمكا  هن ما التل و   ا مقوالهلل  

  من و وهللل مىه ن  المالجشا  ما التالاضا الال   الالشفقة الهللمنثة الخا ل ال قة القاا.
 

                                                 
الحىددددا المحنضدددد ال  2/68ال غوددددة الال ددددنال  17/262الالنجددددالو الشاهدددد ال 2/378  الكنمنددددة الددددهلل  انظدددد  ت جمتدددد، فددددي:   1)

 .4/149الاأل سو  447الال هلل  القنلا  1/536
 .972مقهللمة ا ا خاهللالا   2)
 .441انظ : ال هلل  القنلا   3)
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 َهَووفاتهمولد
فوهن  - حم، ار–اللهلل ا ُا هشنو في مو  في ذي القلهللال ىنة ثمنا  الى لمنئة لاهج الل التالفي 

لواة الجملة خنم  ما ذي القلهللال ىنة الاحهلل الىتوا الى لمنئةل الهللفا في مقن   الوالفوة خن    نا 
 النو  في القنه ال.
  ثن  ا ا ن نتة  قالل،:

ااةٍَس ااق ىَاباانَِهش اااٍمَفاايَالث اار ىَن ااورَرَ  َْحم 
اااْدِحَم ْساااِند ا اااأ ْرِويَل اااه َِماااْنَِساااْير ِةَالم  َس 

َ

َ
َ

ااااااااااامَِ َغ م  ْياااااااااال  ذ  ثْااااااااااو اهَ  ل ااااااااااىَم  َع  اااااااااارُّ َت ج 

ااااااامَِ َأ ْرِويَِسااااااْير ة َاْبااااااِنَِهش  ااااااْاَِ ْلاااااات   1)ف م 
َ

َ

 
 :َشيوخه

لشو ا ُا هشنو الشو   شهنا الهللوا   هلل الاقوف ا ا الم حلل التس  ا  ا ا الى ا ل الىما  
هو   ا أ ي ىام ل اللو وسشم،ل ال  ق أ  او،ل الحض  هلل ال  الشو  تن  ما أ ي حونا هللوالاا ش 

 .  2)الهللوا الت  وشيل الق أ  ا  الشو  تن  الهللوا الفنكهنني جموا ش ح ا شن ال ل، إ  الال قة األخو ال
 
 :تالميذه 

 الاكتف  المشهال وال غو  ما كنا أكث هو الللل هشنول ا ا تسموذ الت اجو كتا تذك  لو
َ. 3)"الغو هو مو  أهل ما جمن ة  ، التخ  : " نلقالل ةال غو ونحا

 
 ََمؤلفاته:من

 مغن  الا وا  ا كتا األ ن وا .1
  مهللال القنلا في تحقو  تو وف ا ا الحنجا .2
 أالض  المىنلك إل  ألفوة ا ا منلك .3
  فا الخونوة  ا ق اءال الخسوة .4
 شذال  الذها .5
 الجنما الوغو  النحال .6
 الجنما الك و  .9

                                                 
 .441لو أ ث   او، في هللوالان،ل الهال في ال هلل  القنلا   1)
 .2/68 نال ل ال غوة الال 2/378انظ : الهلل   الكنمنة   2)
 .2/68 غوة الال نال   3)
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 ااا   اا  ا قالا هلل ا     .8
 قق  النهللى ال ل الوهللى. .9

 الكالاكا الهلل وة في ش ح الا محة ال هلل وة أل ي حونا .17
 ش ح  ننت ىلنهلل .11
 ش ح ال  هللال .12
 إقنمة الهلللول  ا  وحة النحول .13
 ش ح الشالاههلل الك  ى الالوغ ى .14
 التذك ال .15
 ش ح التىهول .16
 المىنئل الىف وة في النحال .19
 التحوول الالتفوول لكتنا التذوول الالتكموول .18
 الو ف نشهة الق ف في  او .19
 مالقهلل األذهنا في األلغنش النحالوة .27
 
 :منَشعره 

َ

ااااااْنَي ْصااااااط ِبْرَِلْلِعْلااااااِمَي ْظف ااااااْرَِبن ْيِلااااااه م  َو 
َِفااايَط ل اااِبَاْلع اااال َ اااْنَل اااْمَي اااِذلَالااان ْفس  م  َو 

َ

َ
َ
َ

ل ااىَالب ااْذِلَ ْساان اء َي ْصااِبْرَع  ااْنَي ْخطاابَاْلح  م  و 
ط ااااااِوياًلَأ ِخاااااااَذ لَ  ي ِعااااااْ َد ْهاااااار اًَ  1)ي ِسااااااير اًَ

َ

َ

 
 ،:الل

َ

ااااااااذ َالف ت ااااااااى اااااااااِبَأ ْنَي ؤ اخ  َس ااااااااوء َاْلِحس 

َ

َ
َ
َ

ي اااااااِةَق ااااااْدَأ ت ااااااى ااااااْيٍءَِفاااااايَاْلح  َش   2)ِبك اااااال 
َ

َ

َ
َ

                                                 
 .2/69 غوة الال نال   1)
 .2/69 غوة الال نال   2)
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 ثانيًا:َكتابَأوضحَالمسالكَإلىَألفيةَابنَمالك
 

 األشه ي خنلهلل الشو  ش ح، القهلل لمونفنت، أشه  ماولهلل كتنا ا ا هشنو: أالض  المىنلك  
وا ا ا هشنو في مقهللمت، ههللف، ما ش ح األلفوةل المنهج،ل ل القهلل  " التالضو   ا  التو و "   نىو

ال لهلل فإا كتنا الخسوة األلفوة في  او الل  وة نظو ا منو اللسمة جمنل الهللوا أ ي " :حوث وقالل
 ا وجنش   غو  أن،  ف اق   لمناْ        شُ الغ   من  جْ ح      غُ و     هلل ار محمهلل  ا منلك القنئي  حم، ار كتناٌ 

وىنو   الو ن و،ل الأحل  ،  وهللانو، التالضو    قنل و،  مختو    ما جماة األلغنشل القهلل أىلفتُ  هلل  ل  قهلل كنهلل وُ 
،ل الأنق  م ننو، الأ ذا  ، مالا هلل ل الأ قل  ، شالا هلل ل ال  ، الأالض  ملننو،ل الأحال  ، ت اكو   ألفنظ  

في  ول جههللا  ل اللو أال تلاول   أال نقهلل   أخاي من، مىألة ما شنههلل أال تمثولل ال  من أشو  فو، إل  خسف  
تالضوح، التهذو ،ل ال  من خنلفت، في تفووا، الت تو ،ل الىموت، أالض  المىنلك إل  ألفوة ا ا 

كننت أكث   ش ح،  ن ت، في ا ختون ل ال  ا  ق وقة كتن ، ىن  ا ا هشنو في ل فقهلل  1)"منلك
 ل مقن نة  نلش الح األخ ى.اختون ا  الشخمن  

َ
 :َمنهجَابنَهشامَفيَأوضحَالمسالك

 منل منهج، في النقنق التنلوة:الومكا إج
نمن ىن   ا   ننالوا أ الا هنل شن حن  كل  نا  من وحالي  لو وتقوهلل ا ا هشنو  أىاالا األلفوةل الا 

ونث  من تضمنت، ما قالا هللل  أىاال ، الش ح،ل ثو وضوف  اوهن من و ا  مننى ن ل ما مىنئل نحالوةل ال 
ل كمن أكث  ا ا هشنو ما ذك  و اء والمشهال  الهذا في الحقوقة وخنلف منه   نقي ش اح األلفوة ا

 النحنال الاختسفنتهول الكنا أكث  من ومول إل   امنء ال و ال.
 
 نتقنهلل  - ا  نهلل تهن–الكنا وال هللهن أ ونت األلفوة في النص إ  ننهلل ا ل ا ا هشنو لو وذك  ال 

 مالو قالل،: الننظو أال ا  ت اض  او،ل الما أمثاة ذلك قالل، في  نا التمووش:" الُ ا و   ذلك  قسا 
  2)ُوْنوُا تمووشا   من قهلْل فى    "

 
 :َومنَأمثلةَاعتراضهَعلىَابنَمالك
  قالل،:" ال   هلل لالوف المذكال  ما تقهللو نفي أال اىتفهنو ...خسفن  لاننظو الا ن، لجالاش كالا

نمن و  ا خ ن   ،  ا الجما ألن،  ا  فلول"  . 3)الالوف مخ  ا  مقهللمن ل الا 
                                                 

 .1/13أالض  المىنلك   1)
 .2/375أالض  المىنلك   2)
 .1/192أالض  المىنلك   3)



 

 38 

 ك :القالل، في ش ح  وت ا ا منل 
َ

ْنت ِصااااابَ  َوْصاااااٌفَفْضااااال ٌةَم  َالحاااااال 

َ

َ
َ
َ

أذهااابَ  َمْفِهاااٌمَفااايَحااااٍلَكاااا:َفااارداًَ

َ

قنل :" فنلالوف: جن  وشمل الخ   الالنلت الالحنلل الفضاة: مخ   لاخ  ل المنتوا: 
مخ   لنلتي الم فالت الالمخفالضل المفهو في حنل: مخ   لنلت المنوالال فإن، إنمن ىو  

نمن أفهم،  ق و  الاشالول الفي لتقووهلل المنلالتل فإن،   ٌوْفهُو ف ي حنل  كذا  ق و  القوهللل الا 
هذا الحهلل نظ ل ألا النوا حكول الالحكو ف ت التوال ل الالتوال  متالقٌف  ا  الحهللل فجنء 

  1)الهللال "
 

  القالل،:" وةّث  مننا ا منلة إا كنا منفوس ل ال  وةث  ى  هن إ  متوس ل فس ومنل نحال: أتي
لشوهلل منٌلل  نفونل الى ال هذا ماخص كسو الننظو الا ن،ل ال اوهمن قنىٌول لالجالهلل القنفل ال : 
  2) ا ت اض ما الجهوا ..."

 
 :َموقفهَمنَالبصريينَوالكوفيين

 غا ت  ا  ا ا هشنو النش ة ال و وةل فالافقهو في أكث  المىنئل التي ذك هن في ش ح،.
 

هللاءل الهال التج هلل ل ىننهللل الا تفنت فما أمثاة ا ت اض،  ا  الكالفووا قالل،:" الا تفنت الم تهللأ  ن  ت
  3)الخ    نلم تهللأل    ن  تهللاءل ال   همنل ال ا الكالفووا أنهمن ت افلن"

 
الهذا األم  لو   ا  إقسق،ل فإن، إا  أى غضنضة في قالل ال و ووا  ن ضهول الذها 

ا كنا الكسو غو  مالجا: فإا كنا ا ىتثننء متوس   مذها الكالفووال الما أمثاة ذلك قالل،:" الا 
فنأل ج  إت نت المىتثن  لامىتثن  من،  هللل   لض   نهلل ال و ووال ال قف  نى    نهلل الكالفووال ... 

  4)ال  وت ج  النوا  ا  ا ت نت لتأخ  وفة المىتثن  من،  ا  المىتثن "
 

                                                 
 .2/248أالض  المىنلك   1)
 .4/375أالض  المىنلك   2)
 .1/193أالض  المىنلك   3)
 .218-2/216أالض  المىنلك   4)
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 :َشواهده
ل الما أقالال ىن  ا ا هشنو في ش ح، الكثو  ما األهلللة ما كتنا ارل القالل  ىالل، 

 ل الأشلن هول الأمثنلهو.الل ا
ال ا  كث ال اىتشهنهلل   ن ونت الق ونوة أال هلل مثن    ا  اىتشهنهلل   نلق اءات الق ونوةل في 
نمن وفلل ذلك فومن وكث  فو، أا   وننهللى إ  مضنفن ل كقالل  لضهو: ون أو    تفلايل الق اءال  قالل،:" الا 

ل الحمل ل القالل، في   "(1  ا  الّىْجُا أ ح ا  إ ل ي   وخ : مالضا وخ :" الذك  الننظو أن، وكى  النالا 
و ا ا  ذلك ق اءال  لضهو  ف هلل مِّ  ان ه و ت هلْلم 

ال    ت ت   ل نا  ل الجاّلش  في ق اءال ا ا ذكالاا  2)
 تخفوف   3)

 النالا"
الأمن اىتشهنهلل   نلحهللوث الش وف؛ فما أمثات، قالل،:" الالمىتثن   د)لو   ال )  وكالا  الاجا 

ل  4)خ  همنل الفي الحهللوث:" من أْنه    الهلل و  الُذك   اىُو ار  او، ف ُكُاالا لو  الىا  الالظ ُف "النوال ألن، 
:" الار ألغشالا  ق وشن " ثسث القالل، أوضن :" فإا كنا جماة فنألكث  اقت انهن  نللنقف... نحال قالل، 

  5)م ات"

                                                 
 .4/34المىنلك أالض    1)

 .12/33الا وة في ىال ال والىف 
 .25/36ىال ال الف قنا   2)
 .17/89ىال ال والن    3)

دد خددذ أ أندد، :خفددف لمددا فنلحجددة لالتشددهللوهللهن ال فتحهددن لالتخفوفهددن التددنء  إىددكنا قددنل ا ددا خنلالودد،:" وقدد أ  لا  ددتْ و   ا    ددت   اْ م 
  ا  الهللخاللهن لالنهي لتأكوهلل مشهللهللال الالنالا لالاحهلل همنملنن لغتنا الهمن لا   ت  و   ا   ت  ا ما أخذ  أن، :شهللهلل لما الالحجة
". انظدد  الحجددة فددي الالجددشاء لالا ىددتفهنو لالالنهددي لاألمدد  فددي لاتأكوددهلل :مالاضددا أ  لددة فددي المشددهللهللال مخففددة الفلددل

 .184-183الق اءات الى ا 
 .2/239أالض  المىنلك   4)
 .3/298أالض  المىنلك   5)
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َالمبحثَالرابع
َلىَحلَألفيةَابنَمالكابنَقيمَالجو ية،َوكتابه:َإرشادَالسالكَإ

َ
  1)أوال:َابنَقيمَالجو يةَ

 :َنسبهَونشأته
هال ا منو   هنا الهللوا إ  اهوو  ا محمهلل  ا أ ي  ك   ا أوالا  ا قوو الجالشوةل الشو  أ ال  

ل ثو الهللمشقي الشهو   ن ا القوول األهللوا النحاليل الالالهلل  هال اللسمة ا ىسمي  إىحن  الش   ي 
 ا ا أ ي  ك ل الالمشهال   ن ا القوو الشهو  شم  الهللوا محمهلل

اشتغل في أنالات اللاالول الأفت  الهللّ   الننظ ل قنل ا ا حج :" ذك   الذه ي في ملجم، 
المختص فقنل: تفّق،  أ و،ل الشن ك في الل  وةل الىما الق أل التنّ ،ل الأىمل، أ ال   نلحجنشل القاا 

حهللثت  ون، ال وا  منهلل الهللوا ا ا   نفى،ل الهللّ    نلوهلل وة الالتهللم وةل الل، توهللو   جنما األماليل
كثو  مننش ة في تهلل و  النن ل فقنل ل، ا ا كثو : أنت تك هني ألنني أشل يل فقنل ل،: لال كنا ما 

 . 2) أىك إل  قهللمك شل  من وهللقك النن  في قاللك أنك أشل ي الشوخك ا ا توموة"
المهلل ىة المل الفة أمن كنوت،  ن ا القوو؛ فذلك ألا جهلل  أ ن  ك   ا أوالا كنا قومن  ا   

 نلجالشوةل الهال من ول ف في   فنن  أموا المكت ةل الالجالشوة نى ة لمنشئهن الالاقفهن محوي الهللوا 
الحنفظ الجالشيل فنشته  أ ال  ك  حت  قول ل،: قوو الجالشوةل أي: أموا مكت ة الجالشوةل وقالو  ا  

ن  الالاحهلل منهو وهلل     ن ا المكت ة ال ا  شةالنهنل فنشته   ذلكل الاشته ت ذ وت، الحفهللتهو  ذلكل فو
 قوو الجالشوة.

 
 :َمولدهَووفاته

ّشال والو  - حم، ار–اللهلل ا ا القوو ىنة ى لمنئة الىتة  ش  لاهج الل الكننت الفنت،    ىتنن،  نلم 
 الجملة وف  ىنة ى لمنئة الى لة الىتوا لاهج الل الهللفا  هللمش   نهلل الالهلل    نا الوغو .

 
 :َشيوخه

جنش  كنتا األلفوة أحمهلل  ا ىاومنال حوث قنل في مقهللم، كتن ، ىما ما ا ا الش حن ةل الأ     
شوُخنن ا منو شهنا الهللوا أحمهلل  ا ىاومنا  -أي ا ا منلك–إ شنهلل الىنلك:" الوخ  ما  الى  ن، 

                                                 
الملجدددو المودددنفوا  8/359الشدددذ ات الدددذها  1/57الالىدددحا الالا ادددة  1/58انظددد  ت جمتددد، فدددي: الدددهلل   الكنمندددة   1)

 .1/59الملجو المةلفوا  4/474
 .1/58الهلل   الكنمنة   2)
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الكنتا كتنا الخسوة   ضن ل ال  ضت،  او، في ىنة ىتٍّ الثسثوا الى لمنئةل الأجنشني من أجنش  
 . 1)ةلفنت،"المونف ما  الاوة مىمال نت،ل الم

 
 :َتالميذه

 لو أ ث   ا  أحهلل ما تسموذ  في كتا الت اجو التي القفت  اوهن.
 
 :منَمؤلفاته 

 ا؛ الهمن:فوْ  ا  هذوا المةل  إ  الكذلك األم  في مةلفنت،؛ فاو أقف 
 إ شنهلل الىنلك إل  حل ألفوة ا ا منلك. .1
 الشنفلي.اختسف المذه وال ذك  فوهن المىنئل الخسفوة  وا ا منموا أحمهلل ال  .2
َ
َ

                                                 
 .1/89إ شنهلل الىنلك   1)
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َثانيا:َكتابه:َإرشادَالسالكَإلىَحلَألفيةَابنَمالك
ألف ا ا القوو كتن ، المالىالو  إ شنهلل الىنلك إل  حل ألفوة ا ا منلكل التالىق فو، تألوف،  وا 
الش الح المقتض ة المختو ال ال وا الش الح المىه ة المقاللةل القهلل  وا مقوهلل  في مقهللمة كتن ، 

نا الخسوةل الأظه  إل  فهو ملننو، الخونوةل قاا مني أا  نلقالل:" فإا  لض ما ق أ كت
أالض  من تضمن، ما الفالائهللل الأكث  ما ذلك في المونهلل  الالمالا هللل إل  أا اىتخ ت ار  إمسء 
ش ح والض  ملننو،ل ما غو  تلّ ض لشونهللال  ا  من فو،ل إ  حوث هلل ت الفنقةل الاجتههللت في 

  1)تح و   حىا القنقة"
 

لش الح التلاوموة ال ىوقةل القهلل ىن  ا ا القوو في ش ح، لأللفوة ماتشمن  الولهلل ش ح، ما ا
ت الوا ا ا منلك فوهنل فكنا و هللأ ال نا  تل وف  ىوق أال تمهوهلل   وتجنالش الىق وا أال الثسثةل ثو 
و هللأ  ذك  مقنقا ما األلفوة الوأخذ في ش حهنل الكثو ا  من كنا ولتمهلل  ا  و اء الننظول الهذا   ولني 

قت، المقاقة   ائ،ل فقهلل كنا ولت ض  او، أحوننن ل المثنل،: ا ت اض،  او، في حكنوت، ا تفن  مالاف
 ا  جالاش جلل الثنني ما مفلاللي  نا أ ق  ننئ ن   ا الفن لل الت ك األالل  ا  نو ، إذا أما 

و ما الا  ل قنل ا ا القوو:" اللو   نتفن  كمن ش و المونفل  ل ما النحنال ما منل، مقاقن ل المنه
منل، في النك ال هللالا المل فةل أّمن لال أل   كمن في نحال: أ قوت شوهللا   م ا ل تلّونت نون ة األالل 

  2)اتفنقن "
 

لو وتل ض ا ا القوو في ش ح، لاكثو  ما مىنئل الخسف  وا ال و ووا الالكالفووا كمن 
ثسثوا مىألةل فومن ذها غو   أمثنل الم اهللي الالشنق يل فمىنئل الخسف التي ذك هن   تتجنالش ال

 الوات مىنئل الخسف  نهلل الشنق ي أكث  ما منئتي مىألة.
اللو وكا ا ا القوو  نهلل تل ض، لمىنئل الخسف ومول لمذها ضهلل وخ ل فكنا والاف  من  و  
الوالاال الفي أغاا المىنئل لو وظه   أو،ل إْذ كنا وتل ض لامىألة  ذك   أي الف وقوا فقق  ا  

ل الهذا   ومنا أن، كنا و ج  مذه ن   ا  وخ  في  لض  3)  ال  التفضولى ول الذك    الت جو
 المىنئل:

                                                 
 .1/88إ شنهلل الىنلك   1)
 .1/472إ شنهلل الىنلك   2)
 ل الغو هن.1278ل 1725ل 826ل 0/759ل 429ل 198ل 52ل 44ل 1/38انظ : إ شنهلل الىنلك   3)
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 قالل، في أول المشتقنت:" الالمختن  مذها ال و ووا أن، أول  فمنَأمثلةَموافقتهَللبصريين
لافلل الالالوفل الكل منهمن مشت  من،ل لتضّما كل منهمن من هللل  او، الموهلل ل ما الحهللث 

  1)  ا  الشمنا الاىو الفن ل  نلهلل لة  ا  الفلل ..."الشونهللال الفلل  نلهلل لة 
 

 قالل، في إ منل الموهلل  الذي لو وج   ا  فلا، قونىن   أا وكالا  ومنَأمثلةَموافقتهَللكوفيين
فلا، غو  ثسثيل الجنء هال  شنة الثسثي؛ كد)الضالء  ما تالضأل الُغُىل ما اغتىلل قنل ا ا 

  2)الهال الح "القوو:" فنلكالفوالا وجوشالا إ منل األاللل 
 
 :َومنَأمثلةَاعتراضهَعلىَالكوفيين

قالل، في )نلو ال ئ   :" الالهلللول  ا  فلاوة نلو ال ئ ؛ هللخالل تنء التأنوث  اوهمن في نحال: 
ف هن النلمتل النحال  مشهال  في الاىنال ال  هلللول لاكالفووا  ا  اىموتهمن  نتونلهمن  ح ف الج  

  3)في نحال :"  ئ  الىو   ا   ئ  اللو "
، في  نا إ  اا الفلل:" ا   اا مختص  نلمضن ت من،ل القالل الكالفووا إا: اْفل ْل القالل

   4)مجشالو  سو مقهلل ال ضلوف"
 

 :َشواهده
اىتشههلل ا ا القوو في ش ح،  نلق وا الك وو الق اءات، المختافةل كمن اىتشههلل  نلحهللوث الش وفل 

 الأقالال الل ال الأمثنلهو.
ةٌ " ال الق ونوة قالل،: 4فما أمثاة اىتشهنهلل  ْوح  إ ا ك نن ْت إ    و 

 ا  ق اءال ما  فا الهو من،ل   5)
 . 6)إذ لو  فوهمن من هال حقوقي التأنوث"

الما أمثاة اىتشهنهلل   نلحهللوث الش وف قالل،:" أال )لال   ملننهنل كمن في الحهللوث:" التم  اللال 
  9)خنتمن  ما حهللوهلل"

                                                 
 .439-1/436إ شنهلل الىنلك   1)
 .1/643إ شنهلل الىنلك   2)
 .971-1/977إ شنهلل الىنلك   3)
 .2/957إ شنهلل الىنلك   4)
 .53ل  36/29ىال ال و    5)
 .1/399إ شنهلل الىنلك   6)

 .2/276الهي ق اءال أ ي جلف ل الملنذ  ا الحن ثل انظ : المحتىا 
 .1/251إ شنهلل الىنلك   9)
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 :موقفهَمنَالسماعَوالقياس 
َ

  فإن، كنا ولتمهلل  اوهمن في ت جو  قالل  ا  وخ ل التغاوا مذها أمن مالقف، ما الىمنت الالقون
  ا  غو  :

  حوث قنل في إظهن  فن ل نلو ال ئ  ما التمووش :" اختاف النحنال في جالاش إظهن  فن اهمن
ما التمووشل فمنل، ىو الو،ل الأكث  أوحن ،ل الأجنش  الم  هللل الالفن ىيل الهال الح ل لال الهلل 

  1)هلل شاهلُل أ وك شاهللا"الىمنت  ، في نحال: فنلو الشا
  الفي مالضا وخ  وقالل :" ال  ىمنت ما الكالفووا في إجنشال: جنء الشوهللاا أجملنال الالهنهللاا

 . 2)جملنالاا"
 "3)القالل، في الموهلل :" ال ما، منك ا  مج هللا  ما أل الا ضنفة أقو  لق  ، ما الفلل  

 

                                                 
 .1/973إ شنهلل الىنلك   1)
 .2/957إ شنهلل الىنلك   2)
 .1/641إ شنهلل الىنلك   3)
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َالمبحثَالخامس
َابنَعقيلَ،َوشرحهَعلىَألفيةَابنَمالك

َ
  1)قيلابنَعأوال:َ
 :َنسبهَونشأته

أئمة هال   هلل ار  ا   هلل ال حما  ا محمهلل الق شي الهنشميل  هنء الهللوا ا ا  قول: ما  
المو يل شنفلي المذهال قنل  ن، ا ا النحنالل ما نىل  قول ا ا أ ي قنلال اله م ذاني األولل 
 شه ة:  ئو  اللامنءل الوهلل  الشنفلوة  نلهللون  المو وة.

النن ل ال  وخاال مجاى، ما المت هللهللوا إلو،ل ك ومن ل  مىألةت فلن   ا كنا مهو ن  ك ومنل م
كثو  اللقنء لتسموذ ل في لىنن، لثغةل اللي قضنء الهللون  المو وة مهللال قوو الل الكننت مهللال ال وة 

 الي  ن، أن، ف    ا  الفق اء الالقا ة في تاك الحق ة  الما قو  مهللت، فقهللا ا  قول ثمننوا والمن ل 
 ل الثسثة و  مثقنل ذه ن .لف هلل هوىتوا أ

،  ا  أ  نا الهللاللة الهال وخضلالا ل،ل ولظمالن،ل اللو ولههلل  او، أن، نت الكنا قالي النف ل و 
 كنا وت هللهلل  ا  أحهلل.

كنا إمنمن  في الل  وة الالملنني الال ونال الوتكاو في الفق، الاألوالل كسمن  حىنن ل التس ال  
لجنما القاللالنيل ال الى ا ا حج  أن، ختو فو،  نلى ا  ا  التقي ا ا الونئال الهلل   التفىو   ن

ق وا  لهلل ذلكل فمنت في أثننء ذلكل الق وا تفىو ا  في مهللال ثسث ال ش وا ىنةل ثو ش ت ما أالل ال
 . 2)الكنا وهلل     مهللا   كثو الل القهلل هللّ    شاالوة الشنفلي  مو  في وخ   م  

  
 :َمولدهَووفاته

  ا الشو   هلل   3)ا ا حج  ل  ق  ن  قولل فقهلل اختاف المت جمالا في تحهللوهلل ىنة ال هللال ا ا   
 نقلال   5)الالجش ي  4)األتن كيالقهلل ذها الهللوا الش كشي أن، اللهلل ىنة أ  ا التىلوا الىتمنئة لاهج الل 

                                                 
 1/383الغنودة النهنودة  1/539الحىدا المحنضد ال  2/49ال غوة الال دنال  2/266انظ  ت جمت، في: الهلل   الكنمنة   1)

 .4/96الاأل سو  8/366الشذ ات الذها  426الال هلل  القنلا  11/87الالنجالو الشاه ال 
 .2/268انظ : الهلل   الكنمنة   2)
 .2/266انظ : الهلل   الكنمنة   3)
 .11/87انظ : النجالو الشاه ال   4)
 .1/383انظ : غنوة النهنوة   5)
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ثمنا التىلوا الىتمنئة  ا ا ا حج  الالوفهللي: أن، اللهلل والو الجملة تنىا المح و ىنة   1)الىوالقي
لو،ال ى لمنئة لاهج الل ة ذك  أن، اللهلل ىن  2)غو  أا ا ا حج لاهج الل   ل الا ا اللمنهلل.ذها الشالكنني ا 
تىا الىتوا ىنة   نلقنه الل لواة األ  لنء ثنلث  ش  ما   وا األالل - حم، ار– التالفي 

  نلق ا ما ا منو الشنفلي. ل الهللفا  نلق افة الى لمنئة لاهج ال
 
 :َشيوخه

هلل ل،  نلمهن ة في الل  وةل  قول أ ن حونال حت  كنا ما أجل تسموذ ل الأو   وشه  شو ا اُ  
 . 3)"حت  قنل  ن، : من تحت أهللوو الىمنء أنح  ما ا ا  قول

الأخذ الفق،  ا الش وا الكتنننيل الىما ما أ ي الههللى أحمهلل  ا محمهلل  هللاوة الههللاوة لاغشاليل 
ف في الفق، الالخس الى  الن  الما حىا  ا  م  الك هلليل الا ا الون هللل الا ا الشحنةل ال شو اللسء القُ 

القشالونيل  شم، التفق،  ا  وهللو،ل الق أ الق اءات  ا   الالل  وة الالملنني الالتفىو  الالل الضل ثو
 التقي الّونوا.

َ
 :َتالميذه

ضنال جسل ق أ  او، شو  ا ىسو ى ا  الهللوا ال اقونيل التشال  ا نت،ل فأاللهللهن قنضي الق
ْ قة جسل الهللوا الالجمنل  الهللوال الأخن   هلل  الهللوال ال  ا ظهو ال الالشو  اللي الهللوا  الى  ن، ى 

 .الل اقي
 
 َمؤلفاتهمن:َ

 .ش ح ألفوة ا ا منلك في النحالل القهلل ت جو ما األلفوة إل  األلمننوة .1
 .الالمىن هلل في ش ح التىهول .2
اللو وكما،ل القهلل ذك  الىوالقي أن،  -كتنا تفىو -الالتلاو  الالجوش  ا  الكتنا اللشوش  .3

 .الول إل  وخ  ىال ال ول  م اا
 . و مختو  الش ح الك .4

                                                 
 .2/49انظ :  غوة الال نال   1)
 .2/269الهلل   الكنمنة   2)
 .2/269الهلل   الكنمنة   3)
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الالجنما النفو  في فق، الشنفلوةل الهال كتنا م ىالق جهللا  اللو وكما،ل جنما لاخسف  .5
كتا من، ىتة مجاهللات إل  وخ  ا ىتقن ةل  الاألالهنو الالاقلة لانالالي الا ا ال ِّفلة الغو همنل

 ثو لخو، في إمسء ىمن : توىو  ا ىتلهللاهلل إل   ت ة ا جتهنهلل.
 وا ثو لخو، في ك ا  الاحهلل.الل، كتنا مقاّلل  ا  مىألة  فا الوهلل .6
 الل،  ىنلة  ا  قالل أنن مةما إا شنء ار .9

 

 :َمنَشعره
ااااااااَأ ْول ْيااااااات مَِماااااااْنَف ْضاااااااِلك م ِبم  اًَ ااااااام  َق س 
ث ن اِئاااااااااهَِ ااااااااااء َِود اِدهَو  َم  اااااااااْا   ااااااااااَغ  َم 

َ

َِلْلع ْباااااااااااااااِدَِعْناااااااااااااااد َق اااااااااااااااو اِرِعَاأل ي اااااااااااااااامََِ
َاِ ْنع ااااااااااامَِ اِئب  ااااااااااح  اااااااااااع ف ْته َس  َ 1)ب ااااااااااْلَض 

َ

                                                 
 .2/48 غوة الال نال   1)
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 ابنَعقيلَثانيًا:َكتابَشرح
لقهلل ننل ش ح ا ا  قول ما الشه ال الا ق نل  نهلل قا ة اللاو المهلل ىو، من لو ونا، ش ح ما 
ش الح ا ا منلك  ا  كث تهنل فقهلل ىاك ا ا  قول في كتن ، منهجن  تلاومون   لوهللا   ا التلقوهللل فُلهلل  

 ال نختون  الال ونال  نلالضالحل امتنش ش ح، األ الذلك األلفوةل  ا  الش الح أفضل ماش ح، 
 اللاو قسا لهللى ك و ال  غ ة تجهلل لذلك الالكسول المنق   لاو الك و  تأث   ال هللو ال ىوقةل األىنلوا

 في لاهلل اىة ملتمهللا   كتن ن   ون  حت  المتخووالال الش ح هذا  ا  أثن  القهلل الاقتننئ،ل هلل اىت، في
 ل القهلل قول فو،:الالمهللا   الالملنههلل الجنملنت ما كثو 

اِلاااااكٍََاباْااااااااانََِاااااااْبرَِالحَ َأِل ْلِفي اااااةَِ ااااااااةٌََم  َب ْهج 
ل ْيهااااا ااااىَلاااايسَش ااااروحٌََع  ِديااااد هاَي ْحص  َع 

َ

ل اااااااااىَ ْيرِه ااااااااااَع  َد ِليااااااااالََِِباااااااااأ ْلفََِف اق اااااااااتََْغ 
ااااااااان ها ْنس ااااااااااوبَ َو ًأْحس  ِقياااااااااالََِالْباااااااااانََِالم  َع 

َ

 
َمنهجَابنَعقيلَفيَشرحه:

 وهمن  ش ح ىاك ا ا  قول في ش ح، ذك   وت ا ا منلك أال ال وتوا أال الثسثةل ثو ولقا  ا
 والض  فو، األ ونتل الوحااهن  أىاالا ىهل موى ل ال  ن ات مختو ال مختن ال.

 
َاعتراضاته:

 ََبنَمالكالاعتراضاته
كنا ا ا  قول ولت ض  ا  ا ا منلك في أىاالا متأهللال واو   مقنو اللامنء األجسءل إا 

 هلل ت الض ال ال إل  ذلكل اللو   كثو  في ش ح،ل الما أمثات،: 
  ا منلك:في ش ح، ل وت ا 

َوالنُّااااااااااااونَلمااااااااااااا َو أ ِلااااااااااااٌفَوالااااااااااااواو 
َ

َوغْيااااااااااااارِِه،َكقامااااااااااااااَواعلمااااااااااااااَ َغااااااااااااااب 
َ

َ

ل ألا الثسثة    قالل،:" الوهللخل تحت قالل المونف )الغو    المخنقا الالمتكاول اللو  هذا  جوهلل 
نمن تكالا لاغنئا أال المخنقا"   1)تكالا لامتكاو أوس ل الا 

  ": الثسثة هذ  جلات إذا ألن، نظ  الفو، المونف كسو تق و  هذاالما أمثاة ا ت اض، أوضن 
 غو   ، المفلالل ألا في ملن  متضمنة تكا لو  ،  نلمفلالل التش و،  ا  منوال ة النحالهن
  قالل، خ جت فإنهن لوخ جهن  نق اهلل قالل، إل  وحتن  فس  ، ش ، من فكذلك في ملن  متضما

  2)"أ او تلنل  الار في ملن  ضما من

                                                 
 .1/49ش ح ا ا  قول   1)
 .2/129ش ح ا ا  قول   2)
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 ال ونا من ولمل فو،:" الظنه  كسو المونف أن،   ونو ، إ   القالل، في مىألة حكو الظ ف
  1)الالاقا فو، فققل الهال الموهلل ل اللو  كذلكل  ل نو ، هال الغو  ل كنلفلل الالالوف"

 
 ََلنحاة:لاعتراضاته

اللو ولمهلل ا ا  قول إل  ذك  و اء النحنال  أىمنئهول إ  قاوس ل  ا  غو   نهللال كثو  ما 
التل ضالا لكثو  ما و اء النحنال الاختسفنتهول الكثو ا  من وتحهللث في  الش احل مما ش حالا األلفوة

ل هللالا نى ة القالل لونح ،ل الفي  3)ل الُحك و 2)المىنئل الخسفوة   ننء الفلل لامجهاللل مثل: قول
ل هللالا ا شن ال إلو،ل الهذا   ومنا ما أن، كنا  4)ا ت اضنت، أوضن ل وقالل: خسفن  لما ش و ذلك

 ذك  أىمنئهول ال ونا مالقف، منهول الما أمثاة ذلك:وتل ض   ائهول ال 
  ": ،ننا إذا أن،  لضهو الش و الض ا ذلك ض  ت، نحال ا شن ال اىو الموهلل  مننا ونالاقالل 

 ىو الو، أمثاة فما نظ  الفو، مثانن كمن  نلموهلل  الوف، ما  هلل فس الموهلل  مننا ا شن ال اىو
  5)" ، والوف لوال  الظا إل  إشن ال فذاك الظا ذاك ظننت أي ذاك ظننت

  الما أمثاة ذلك ا ت اض،  ا  ا ا الننظو  قالل،:" القالل ا ا المونف: إا قالل، "الحذف  نمل
المةكهلل امتنا" ى ْهاٌل من،ل ألا قاللك: ضْ  ن  شوهللا ل موهلل  مةكهللل ال نما، محذالف الجال ن  لو  

  6) وحو "
 
 ََلكوفيين:لاعتراضاته

 وا ال و ووا الالكالفووال الكنا في ذك    القهلل تل ض ا ا  قول لاقاول ما المىنئل الخسفوة
 لمىنئل الخسف وظه   أو،ل الو ج  غنل ن   أي ال و ووال لنش ت، ال و وة.

َ:لكوفيينَلمنَأمثلةَاعتراضهَ
  ": ،الفلل في فنألولل األفلنل في ف ت األىمنء في أول ا   اا أا ال و ووا المذهاقالل 

 هال الاألالل األفلنل الفي األىمنء في أول ا   اا أا إل  الكالفوالا الذها  نهللهو ال ننء
  7)"الوحو 

                                                 
 .2/129ش ح ا ا  قول   1)
 .2/273ل 1/246ل 1/92انظ : ش ح ا ا  قول   2)
 .1/185ل  1/68انظ : ش ح ا ا  قول   3)
 .4/274انظ : ش ح ا ا  قول   4)
 .2/194ش ح ا ا  قول   5)
 .2/196ش ح ا ا  قول   6)
 .1/39ش ح ا ا  قول   9)
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  ": ،الجالاش الالح  منقا  أ ال  الشوهلل أ ال  قنو الشوهلل قنئو شوهلل مثل في التقهللوو الكالفوالا مناالقالل 
  1)"ذلك ما مننا   إذ

  ":،قالل، ملن  الهذا من، مشتقنا الالالوف الالفلل أول الموهلل  أا ال و ووا المذهاالقالل: 
 المذهال الالالوف الفلل أي لهذوا أول الموهلل  أا المختن  أي نتخاا لهذوا أوس الكالن،

 ف ت كل ألا األالل المذها الالوحو ل ... من، مشت  الالموهلل  أول الفلل أا الكالفووا
  ا  وهللل منهمن كس ألا كذلك الموهلل  إل   نلنى ة الالالوف الالفلل الشونهللال األول وتضما
 . 2)"الالفن ل الموهلل   ا  وهللل الالالوف االالشمن الموهلل   ا  وهللل فنلفلل الشونهللال الموهلل 

 
 َشواهده

اىتشههلل ا ا  قول في ش ح، أللفوة ا ا منلك  نلق وا الك وول الق اءات،ل ال نلحهللوث الش وف 
  ا  قاتهنل ال أشلن  الل ال الأقالالهنل الأمثنلهن.

الاىتشهنهلل   آونت الق وا الك وو كثو الل   مجنل لحو هن في هذا الم حثل أذك   ا  ى ول 
ا   ت م نمن   :تلنل  قالل، المن،مثنل اىتشهنهلل   نلق اءات الق ونوةل المنهن قالل، :" ال ي      أ ْحى ا ال ذ 

(3  
 . 4)"أحىا هال الالتقهللو  ال فا ق اءال في

 :نحال ؛فو، كننت إا  أل المالوالل تل وف أا إل  قالو الذهاالقالل، في مالضا وخ :" 
 هذا فلا  ل ن ضنفة تتل ف فإنهن  أون) إ   لمن)ال  ما) نحال لهنت  و  ن     ف   فو، تكا لو فإا  الذي)

وا   و   اق   ق أ ما ق اءال في حذفهن الأمن لشائهللال الالسو األلف تكالا   المذها ا وه وْ  أ نل مت   ل ذ    
(5  

ا كننت ُمل   فة"شذالذا حذفت تكالا أا وحتمل إذ لشائهللال أنهن  ا  وهللل فس   6)ل الا 
:" الاهو اجلاهن  اوهو ىنونن  لش وف قالل، :" المن، قالل، الما أمثاة اىتشهنهلل   نلحهللوث ا

 . 7)كىنوا والىف"ل في إحهللى ال الاوتوا"
  ن، ار  ضي للم   كقالل، اتفنقن النالا تحذف لو متوس   ضمو ا   كنا فإاالقالل، أوضن :" 

  8)"قتا، في لك خو  فس وكن، الا    او، تىاق فاا وكن، إا :"وونهلل ا ا في

                                                 
 .1/228ش ح ا ا  قول   1)
 .2/191ش ح ا ا  قول   2)
 .6/154ىال ال األنلنو   3)
 .1/165ش ح ا ا  قول   4)
 .1/9ىال ال الفنتحة   5)
 .1/187ش ح ا ا  قول   6)
 .1/65ش ح ا ا  قول   9)
 .1/377ش ح ا ا  قول   8)
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 َع:موقفهَمنَالسما
كنا ا ا  قول وحتكو في  لض األحونا إل  الىمنتل الما أمثاة ذلك قالل،:" الأشن   قالل،: 
"المثل حوا قهلل و هلل ذا ال نا" إل  أا ىنوا النحال  قهلل تاشم، الونءل الوجلل ا   اا  ا  النالال 
ا شئت حذفت  التنالوال الهال أقل ما إث نت،ل ل الا   فتقالل: هذ  ىنوٌال ال أوت ىنونن ل الم  ت  ىنوا 

 . 1)الاختاف في اق اهلل هذال الالوحو  أن،   وّق هللل الأن، مقوال   ا  الىمنت"
 

 :َموقفهَمنَالقياس
 كننت من الأمنالكذلك أم   أوضن  في القون ل فإن، وحتكو إلو، أحونننل  ا  نحال قالل،:" 

 ق ل فو، الكسو تقهللو الذي المضنف  هذا :أي "المضنف  ذا"  قالل، الم اهلل الهال ؛محضة غو  إضنفت،
 أنهمن ما تقهللو لمن لالمضنف  ا  الالسو األلف تهللخل   أا وقتض  أوضن القون  فكنا لال وت هذا

 . 2)"متلنق نا
 
 

                                                 
 .1/65ش ح ا ا  قول   1)
 .3/49ش ح ا ا  قول   2)
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َالمبحثَالسادس
َابنَجابرَالهواري،َوشرحهَعلىَألفيةَابنَمالك

َ
  1)أوال:َابنَجابر

 :َنسبهَونشأته
  األنهلللىي الهال ا ي هال اللسمة شم  الهللوا أ ال   هلل ار محمهلل  ا أحمهلل  ا  اي  ا جن  

المنلكيل شن  ل  نلو  نلل  وةل أ م ل ما أهل الم وةل وح ، إل  الهللون  المو وة أ ال جلف  
لُِّف الو ْنُظُول  أحمهلل  ا والىف الغ ننقي ال  ونيل الاشته ا  نأل م  الال وو ل فكنا ا ا جن   ُوة 

ل  حاا ىنة ثسث  الأ  لوا الالغ ننقي وكتال ثو هللخس الشنول فأقنمن  هللمش  قاوس ل التحال  إ
الى لمنئة هج وةل الىكنن ال و ال ق ا ىومىنقل فنىتم ا  هن نحالا  ما خمىوا ىنةل ثو تشال  ا ا 

 جن  ل فنفت قنل المنت ال  وني ف ثن  ا ا جن  ل المنت  لهلل   نحال ىنة تق و ن .
هلْلُ  ض     ا مىو ال اللاول الال حث الالتلاول فخنض غمن  اللاالو ح    ت  فن    وو ت، اللو ُوْقل 

 الكثو  ما أهل ال و .
 
 :َمولدهَووفاته

في ال و ال في  - حم، ار–اللهلل ا ا جن   الهالا ي ىنة ثمنا التىلوا الىتمنئة هج وةل التالفي 
 جمنهللى ا خ ال ىنة ثمننوا الى لمنئة هج وة.

 
 :َشيوخه

ار محمهلل ق أ الق وا الالنحال  ا  أ ي الحىا محمهلل  ا ولو ل الالفق، المنلكي  ا  أ ي   هلل  
 ا ىلوهلل ال  نهلليل الىما وحو  ال خن ي  ا  أ ي   هلل ار الشالااليل الىما الحهللوث ما المّشّي 

 الالجش ّيل الا ا كنمون ل الىما  مو  ما أ ي حونا
 
 :َتالميذه

 ىما من، ال  هنا الحا ي
 

                                                 
 11/156ال الالنجددالو الشاهدد   1/34ال غوددة الال ددنال  244النكددت اله ْمو ددنا  3/339انظدد  ت جمتدد، فددي: الددهلل   الكنمنددة   1)

 .5/328الاأل سو  8/462الشذ ات الذها 
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 ََمؤلفاته:من
 ش ح ألفوة ا ا منلك .1
 ش ح ألفوة ا ا ملقي .2
 اللوا في مهللح ىوهلل الكالنوا .3
   ثلاانظو فوو .4
 نظو كفنوة المتحّفظ .5
منظالمة: الُحا ة الى و  ا في مهللح خو  الال ىل التىم   هللولوة اللمونال ش حهن ونح ، أ ال  .6

 جلف .
 غنوة الم او في تثاوث الكسو .9
 المنحة في اختون  الماحة .8
 في الظنء الالضنهلل .9

 
 :َمنَشعره

 كتا إل  الوفهللي:
َ

َاهَ ن ااااااااااعَْمَ َتَ ْنااااااااااٌظَأَ ْفاااااااااال ََإّنَالبراعااااااااااةَ 

اااااْنَإَِ اااااَدَ ْناااااىَعَِهَ ْشاااااأ ََكَ ِماااااظَْنَ َادَ ش  َهعَِامَِس 
اااحَ تَ  اااَرَ عَْالش اااَبَ ج  َوادَ ه اااجَ َدَْق اااوَ َمٍَوَْق اااَنَْع 
َماًَِسااااات َبَْمَ َ َِوَْالااااارَ َلَِْثااااامَِبََِهَ ْنااااامََِتَ ْيااااات َأَ 
اااااااااذَ ياااااااااٌلَإَِِلَخَ َلَْه اااااااااوَ  َهنَ اِساااااااااحَ مَ َد تَْاَع 
َرَ رَ ع ااااااااااااَالمَ ذَ إَِ ااااااااااايُّ َدٌَل ااااااااااار هَبَ ْكاااااااااااذََِتَْام 

َ
َ

َ
َ

اااااااااك اااااااااوَ  َاهَ ن ااااااااااغَْمَ َتَ ْنااااااااايٌعَأَ دَِب اااااااااَءٍَيٌَْلَش 

َاهَ ن اااااااقَغَ حَ إْسااااااَوَِْلااااااَكَ رَِْيااااااغَ َمَِْظاااااانَ َنَِْماااااا

َاهَ ي اااااااااااااحَ ىَمَ دَ ْباااااااااااااأ ََهَ ت ااااااااااااائَْاَجَِمَ دَ ْناااااااااااااعَِوَ 

َالااااااااارَ ْهااااااااا  ََمَ ل اااااااااكَ تَ َوَْل ااااااااافَ  َاهَ ي اااااااااحَ َ َِوَْر 

اااااااااااااااااذَ ياااااااااااااااااٌبَإَِبََِحَ الَ إَِ َاهَ اي ااااااااااااااااا َ ْتَمَ دَ اَع 

اااااااه ااااااااَلَ ن اااااااْلَقَ  َالي ااااااادَِفَ اَالص  اااااااَمَ وَْيُّ  1)اهَ أ ْنس 
َ

َ

 
 

                                                 
 .245انظ : نكت الهمونا   1)
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َبرَالهواريثانيا:َكتابَشرحَألفيةَابنَمالكَالبنَجا
 

ولهلل ش ح ا ا جن   أللفوة ا ا منلك ما الش الح التلاوموة ال ىوقةل قنل  ن، الىوالقي:" الما 
توننوف ا ا جن  : ش ح األلفوة   ا منلكل الهال كتنا مفوهلل ولتني  ن   اا لأل ونتل الهال جاول 

  1)جهللا ل ننفا لام تهللئوا"
 

قنل:" الكنا قهلل القا   نلي أا أقوهلل  ا  القهلل ذك  ا ا جن   في مقهللمة كتن ، مقوهلل  ما ش ح، ف
األلفوةل المالىالمة  نلخسوة ل منو: أ ي   هلل ار محمهلل  ا منلك الجّونني الوفت  لامتأماوا مقفاهنل 
الوحل لامشتغاوا مشكاهنل لمن  أوت ما إوغنء النن  إلوهنل الا تكنفهو  اوهنل الهي ما ذلك قهلل 

  2) ى   اوهو م امهن"
ش ح،  نلمش   وا ق وقة ما ىاكالا ذك   وت األلفوة ثو ولق الا  او، القهلل ىن  ا ا جن   في 

 نلش ح الالتحاول كن ا  قولل ال وا من تجنا ذك  األ ونتل الىن   ا  األ الاا شن حن  لمالضال نتهنل 
كن ا هشنول فكنا ا ا جن   وذك  أحوننن  ال وت أال األ ونت ثو ولقا  اوهن  نلش حل الأحوننن  أخ  

 ول الو هللأ في الش ح  او، هللالا ذك  أ ونت األلفوة.وذك  ال نا الالف
 

الالىمة ال ن شال  ا  ش ح، أن، كثو ا  من كنا وقهللو لا نا ق ل الش الت في ش ح مىنئا،ل فكنا 
 وقالل: هذا الفول تكاو فو، المونف  ا كذا.. الا او أن، كذا الكذا.

 

ة أال الشالاههلل المذكال ال في الكثو ا  من كنا ولمهلل إل  ش ح األ ونت الا   ا هنل ىالاء أ ونت األلفو
 ش ح،ل الما أمثاة ذلك :

 قنل ا ا منلك:
اْناااااْسااااَنَِأَْالش ااااَرَ مَ ْضاااامَ وَ  َعَْق ااااوَ َنَِْإََوَِماًَ

َ

ااااااااااَ ااااااااااوهَِم  َعَْن ااااااااااتَ امََْهَ ن ااااااااااانَأَ ب َتَ اَاْساااااااااام َم 
َ

قنل ا ا جن   :" فقالل، )مالهو ل فن ل  قالل، )إا القا ل ال)من  مالواللةل الواتهن )اىت نا ل 
ا ضمو  الشأا اىمن ل إا القا الكسو مالهو من اىت نا أن،  الفن ا، الهال )أن، ل فوكالا التقهللو : الا 

  3)امتنا"
  

                                                 
 .1/35 غوة الال نال   1)
 .1/62ش ح ا ا جن     2)
 .1/316ش ح ا ا جن     3)
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القهلل كنا ا ا جن   كثو ا  من وتل ض لذك  مىنئل لغالوةل شن حن  لاكامنتل المالضحن   لض 
أالج، ذك  ل القهلل تجا  في ش ح، تل ُض، لذك   او الل الضل الخنوة فومن وتلا   أ ونت الننظول 

 نل الأحوننن  وىتهجنهنل الما أمثاة ذلك:فأحوننن  وىتحىنه
 اىتحىا قالل الننظو:

َ

اااااااًَ اااااامٍَّو اْنِصااااااب ْنَف ْتح  ااااااوَ َف اااااااْرف ْعَِبض  َرج 
َ

َ
َ

اااااااااااااَك ْسااااااااااااار اًَ َرَّس ااااااااااااادهَيَ ْبااااااااااااااََعَ َرَ كَْذَِك 
َ

 . 1)قنل ا ا جن    ن،:" الهذا ال وت ما حىنا أ ونت،"
 القالل، أوضن  في قالل ا ا منلك:

َ

ااااااااااااْرٍفَم ْساااااااااااات ِحق َِلْلبَِ َح  ك اااااااااااالُّ َن اااااااااااااو 
َ

َ
َ

ااااااااااك ن ا َأ ْنَي س  ْبِنااااااااااي  َِفاااااااااايَالم  َو اأْل ْصاااااااااال 

َ

 . 2)قنل:" الهذا ال وت ما أ ونت، الىهاة المىتحىنة"
 

 الممن اىتهجن،  وت ا ا منلك:
َ

َيِفاااااااااوَ َلَ يَق اااااااااد نَِن يَل ااااااااادَ يَل اااااااااِفاااااااااوَ 
َ

َ
َ

اااااْطِناااااقَ يَوَ ْدنَِق اااا ق ااااايَْفَأَ ذَْيَالح  َيِفااااايَ َدَْضااااااًَ
َ

  3)قنل  ن، :" ال نلجماة فافظ، مشكل"
 

كنا ولت ض  ا  الننظو في  لض األحونا إذا الجهلل  قهلل ا ت ا  التقوو ل حوث قنل في  القهلل
  وت ا ا منلك :

َ

ْبت اااااااااااااد أٌَ ياااااااااااااٌد،َوعااااااااااااااذٌرَخبااااااااااااارَْ َم 
َ

َ
َ

اااااااانَاْعتااااااااذرَْ َ يااااااااٌدَعاااااااااذٌرَم  َإْنَق ْلاااااااات 

َ

قنل:" اللو  في ال وت ىالى المثنلل الا   ا ،ل الاكتف   تمثول الم تهللأ  ا حهلل ل الفي هذا من فو، 
  4)في ال ونال ال   ذ  لما قهلل   ا  الالفنء فقو " ما التقوو 

 
 :َشواهده

القهلل اىتشههلل ا ا جن   في ش ح،  ن ونت الق ونوة ال لض ق اءاتهنل الاىتشههلل أوضن   نلحهللوث 
 الش وف الأقالال الل ال شل هو النث هو.

                                                 
 .1/111ش ح ا ا جن     1)
 .1/176ش ح ا ا جن     2)
 .1/197ش ح ا ا جن     3)
 .1/259ش ح ا ا جن     4)
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ي الّا،   ال ات ُقالاْ  فما أمثاة اىتشهنهلل   نلق اءات الق ونوة قالل،:"  نو     ،   الا  ت ى نءلُ  ال ذ  ال األ ْ ح 
 اد    1)

قددد اءال حمدددشالل فخفدددض )األ حدددنو   دددنللقف  اددد  الضدددمو  فدددي ) ددد،  اللدددو ولدددهلل الخدددنفضل الهدددي قددد اءال 
 . 2)متالات ال"

الما أمثاة اىتشهنهلل   نلحهللوث الن الي الش وف قالل،:" فمثنل إقس  الكامة  ا  الكسو قالل، 
"3):" أوهللُ  كامة قنلهن شن   كامة ل وهلل . 

في  الضمو  قنل:" اللكا ا تونل هال الفوو ل ال ، جنء الحهللوث الش وفل قنل  الفي  نا
ْو   ل ك  ف ي ق ْتا ،ل ال ا  ْا و ُكْن، ف ا ا ُتى ا ق   - ضي ار  ن،–حهللوث ا ا وونهلل للم   :" إْا لْو و ُكْنُ، ف س  خ 

ا ْو،"   (4  
 
 
 

                                                 
 .4/1ىال ال النىنء   1)

 لتلدنل  ار  اد   قفد، أند، :نودا لمدا فنلحجة لالالخفض  نلنوا وق أ "الاأل حنو" تلنل  قالل،قنل ا ا خنلالو،:" 
 ل ددد، القدددن ئّ  ندددالااللحّ  الخفدددض أنكددد الا ألنهدددو لال وددد ووا  ندددهلل القددد اءال الجددد، فهدددذا لتققلالهدددن   األ حدددنو الاتقددالا :الأ اهلل

  دددأا الاىدددتهلللالا لالخدددنفض ضدددم أُ   أنددد، لاقدددن ئ احتجدددالاال  لالخفدددض فأجدددنشالا الكالفودددالا فأمدددنل ... الجدددال  مدددا الأ قادددال 
 فددي الاتقددال : ملنددن  : لضددهو القددنل ل خودد  و وددهلل :ار  نفددنك خودد  :وقددالل ؟تجددهللك كوددف :لدد، قوددل إذا كددنا اللجددن 
 .119-118الحجة في الق اءات الى ا  " تققلالهن أا األ حنو

 .2/249ل الالنش  في الق اءات اللش  1/199الانظ : المحتىا 
 .3/294ا ا جن    ش ح  2)
 .1/81ش ح ا ا جن     3)
 .1/192ش ح ا ا جن     4)
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َالمبحثَالسابع:
َالخالصةَالكافيةَالشاطبي،َوكتابه:َالمقاصدَالشافيةَفيَشرح

َ
  1)أوال:َأبوَإسحاقَالشاطبيَ

 :َنسبهَونشأته
هال ا منو اللسمة المحق  أ ال إىحن  إ  اهوو  ا مالى   ا محمهلل الاخمي الغ ننقي 
الشهو   نلشنق يل ما أهل غ ننقةل كنا أواللون  مفى ا  فقوهن ل محهللثن  لغالون   وننون  نظن ا ل ث تن  ال  ن  

مة أهل الىنة المنلكوةل  ن  ن  في اللاالول ما أف اهلل اللامنء المحققوا األث نتل ونلحن ل شاههللا ل ما أئ
 الأكن   األئمة الثقنت.

ل، اىتن نقنت جاواةل الهللقنئ  الفالائهلل لقوفةل الأ حنث ش وفةل القالا هلل مح  ال محققةل  ا  قهللو 
 ة الالش هة. اى  ما الوسح الاللفة الالتح ي الالال تل ح وون   ا  ات نت الىنةل مجنن ن  لا هلل 

اجتههلل ال  ت الفن  األكن  ل الالتح   ك ن  األئمة في اللاالول ال نلا في التحقو ل التكاو ما 
كثو  ما األئمة في مشكست المىنئل ما شوالخ، الغو هول كنلق نا القنضي الجمن ة الفشتنليل 

ت أجات الا منو ا ا   فةل الالاللي الك و  أ ي   هلل ار  ا   نهللل الج ى ل، ملهو أ حنث الم اجلن
  ا ظهال   فوهنل منهن: مىألة م ا نال الخسف في المذهال الل، أ حنث جاواة في التوالف الغو  .

القهلل  الى  ن، تاموذ  أ ال   هلل ار المجن ي أن، كنا حىا الق اءالل قنل:" ىملت تسالت، 
لاق وا في وسال الجملة؛ فاو تىما أذني ما والمهن في مخن   الح الف حقالقهن ما غو  تكاف 

 . 2)ل القهلل أكث   او، في التفق، في الل  وة الغو هن"مثا،
 
 :َمولدهَووفاته

والو الثسثنء الثنما ما  - حم، ار– ا  شما ال هللت،ل القهلل تالفي  -فومن  حثت-لو أقف 
 شل نا ىنة ى لمنئة التىلوا لاهج ال.

 
 :َشيوخه
  أا منت. أخذ الل  وة الغو هن  ا أئمة منهو: ا منو ا ا الفخن  ال و يل القهلل  شم، إل 
 .الا منو أ ال القنىو الى تيل شن ح مقوال ال حنشو 

                                                 
وضنح المكنالا 48ل نول ا  تهن  116انظ  ت جمت، في:   ننم  المجن ي   1) ل 191ل الفه   الفهن   2/129ل الا 

 .1/99ل ملجو المةلفوا 1/95ل الاأل سو 4/448الملجو المونفوا 
 .119  ننم  المجن ي   2)
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 1)الالقنضي أ ال القنىو محمهلل  ا أحمهلل  ا محمهلل الش وف الحىنيل ذك   في كتن ، المقنوهلل . 
 .الا منو المحق  أ ال   هلل ار التامىنني 
 .الا منو أ ال   هلل ار ما  اي ال انىيل القهلل ذك   أوضن  في نهنوة ش ح، لأللفوة 
 الوالفي أ ال   هلل ار الم ق  ِّيل ىما  او، جموا كتنا الحقنئ  الال قنئ  ما تألوف،ل  الا منو

الهي األحنهللوث التي تكالا متواة إل  ال ىالل وا  –الأجنش   ، ال جموا ثسثونت ال خن ي 
ار  او، الىاو  ثسثة  الاالل التنحو  الثسثونت في وحو  ال خن ي في اثنوا ال ش وا 

وحو  ال خن يل الالت مذيل الالنىنئيل المالقأ منلك  ا أن ل  حهللوثن ل ال لض ما كل ما
الاألحكنو الوغ ى لل هلل الح ل الالشفن للونضل الالشهنا في المالا ظ الا هللاا أل ي   هلل ار 
القضن يل الالشنق وةل ال االو الحهللوث   ا الوسحل التىهول ا ا منلكل الجمل الشجنجيل 

 الالجشاللوة.
 الا منو الشو  أ ال ىلوهلل ف    ا لا. 
 .الا منو الخقوا أ ال جلف  الشقال ي 
 .الما اجتما مل، الاىتفنهلل من، الفقو، أ ال الل ن  الق نا 
   الالمحهللث أ ال   هلل ار محمهلل  ا الفخن ل ق أ  او،  نلق اءات الى ا في ى ا ختمنتل التأث

 أىاال ، في التألوفل الذك   في المقنوهلل الشنفوة  قالل،:" الكنا شوخنن األىتنذ الشهو  أ ال 
في هذ  الق وقة إمنمن  غو  مهللافال حنفظن  لمىنئاهنل  - حمة ار  او،–ار  ا الفخن    هلل 

الكنا ما ق   تلاوم، ال ىُق الالتلاول الفضل القضوة  وا المختافوا ما أهل ال و توا 
الغو هول الضْ ُا المىنئل  لضهن   لضل الا ّتىنت في التنظو ل الا متنت في المىألة 

  ذلك ما التحووست المحكمةل الالنكت الُمجت ا   ة المنقاللة  ا المنظال  إلو،ل إل  غو
  2)شوالخ، الالمفت  ة ل،"

 .الالشو  الفقو، النظن  أ ال  اي منوال   ا   هلل ار الشالاالي 
  ق أ  او، مختو  منته  الىالل الاألمل في  امي األوالل الالجهللل ل منو أ ي  م ال  ا

 الحنجا.
 ار  ا م شال ل ىما  او، جموا الجنما الوحو   المنهو الشو  المحهللث ال االوة أ ال   هلل

ل منو أ ي   هلل ار ال خن يل  ق اءال الخقوا أ ي   هلل ار الحفن ل الىما  او، أوضن  جموا 
 مالقأ منلكل الأجنش   همن ال جموا من وحمل إجنشال  نمة  ش قهن.

                                                 
 .9/488قنوهلل الشنفوة انظ : الم  1)
 .9/489المقنوهلل الشنفوة   2)
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 ل الما شوالخ، الشو  الخقوا المق ئ أ ال   هلل ار محمهلل  ا والىف الوحو ي الاالشي
 اىتجنش  فأجنش   نمة  ش القهن.

 
 :َتالميذه

أخذ  ا ا منو الشنق ي جمن ة ما األئمة كن منو وحو   ا  نوول الأخو، القنضي أ ي 
  ك   ا  نوول الالشو  أ ي   هلل ار ال ونني.

ن يل الالذي ذك   في كتن ،:   ننم  المجن يل حوث  الما تسموذ  أوضن : أ ال   هلل ار الم ج 
الشو  ا منو اللسمة الشهو ل نىو  الحهلل ل الف وهلل  و  ل أ ال إىحن  إ  اهوو  ا مالى  قنل:" المنهو 

الاخمي الشنق يل   ضت  او، ألفوة ا ا منلك  ا ظه  قاال الحهللثني  هن  ا شوخ، ا منو 
اللسمة أ ي   هلل ار ال و يل ... الأجنش لي  نمةل قنل  حم، ار: الأ حت ل،  الاوتهن  نيل الجموا  

، أال قوهللت،ل ال ا  ش ق، المل الف  نهلل أهل الحهللوثل ال  ئت إلو، ما الخقأ الالتوحوف من  الوت
  1)الالالهو الالتل وفل اللو وجش أحهللا  غو ي مما  او، إجنشال  نمة فومن أ اول الكت هن  خق،  حم، ار"

كمن ذك  أ ال   هلل ار المجن ي أن، أخذ  ا شوخ، الشنق ي كتنا ىو الو، ق اءال الىمن ن ل 
تو  ا منو أ ي  م ال  ا الحنجا في أوالل الفق،ل المالقأ ا منو منلكل الغو  ذلك ما الكذلك مخ

 أمهنت الكتا المظنّنهن.
َ
 :َمنَمؤلفاته

الكثو  ما المةلفنت القومةل منهن من تو تحقوق،ل المنهن من هال  - حم، ار–ل منو الشنق ي     
 مخقالقل الكثو  منهن مفقالهللل الما هذ  المونفنت:

  ف  أى ا  التكنلوفل المشهال   نلمالافقنت في أوالل الفق،. نالاا التلن و .1
 الالضس ت ال هللت أهل فيا  تونو  .2
 المجنل ل ش ح  ، كتنا ال والت ما وحو  ال خن ي .3
 ا فنهللات الا نشنهللات .4
 الحالاهللث الال هللت .5
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 :َمنَشعره
 لمن ا تاي  نل هللت قنل:

ااااااااوَ نَ ىَمَ وَ ْلااااااااالبَ مَوَ وَْاَق ااااااااي ااااااااَيااااااااتَ ب لَِ َةٌَع 
ااااااااالمَ َعَ ْفاااااااادَ  َةٍَحَ لَ ْصاااااااامَ ِلََبٌَْلااااااااالَجَ َةَِرَ ض 

َ

ااااااااابََِ ااااااااات اااااااااحَ َياااااااااهَِارَِدَ أ ََنَْم  َييِنااااااااادَِرَْيَ َادَ ىَك 
ََ بَِْساااااحَ فَ  َ 1)ييِنااااايَدَِِفااااايَوَ ِلاااااقَْيَعَ ِفاااااَيَا

َ

 
شوخ، الخقوا ا ا م شال  لألنهللل  وقاا ما  الما نظم، في مهللح الشفنءل لمن أ ىل

  امنئهن نظو قونئهلل تتضما مهللح الشفنء لوجلاهن في قنللة ش ح،  او،ل فقنل الشنق ي:
َ

ااااي اااا ااااَنَْاَم  َهَ دَ ِصااااقَْمَ َدَِْجاااامَ يَالَْاِقاااار َمَ اَلَِمَ س 
َبرهاااااامخََْمَِْلاااااعَِالََْقَِوَْرَ ِباااااَاٌ َي ااااارََِهَِذَِه ااااا

َاالت ااااَماااارَ ثَ َوَْأ ََيمَِدَِْقااااتَ الََْرَ ْهاااااَ َ ه اااايَبَِِنااااجَْيَ 
اااااَنَْاَِمااااان ااااال ََتَْدَ ْباااااأَ  َةٍَحَ اِضاااااوَ َلَ اَك ااااااهَ نَ س 
اااااااااااوَ  ااااااااااارَْدَأَ العْقاااااااااااَدَ يَ ش  َةدَ ّكاااااااااااانَمؤَ ك 
َةمًَاِساااااانَ َسَِدَْق ااااااالََْاتَِب ااااانَ جَ َنَِْمااااااَهَ ْتاااااارَ  َ 
َاه اااااااااااالَِائَِنَ ىَبَِظ ااااااااااااحََْيَ الَ َةَ اي اااااااااااانَ عَِالََْنَ إَِ

َ

َ
َ

َتَْكلف ااااااااَدَْق ااااااااَمَِْلااااااااعَِالََْيسَِِفاااااااانَ هَبَِس اااااااافَْنَ فَ 
َتَْف ااااانَ دَ َإنََْقَِْلاااااالخَ َوسَِف ااااانَ اَلَِفَ يَالّشاااااِهااااا
َتَْف ااااااطَ تَ يَاقَِْتااااايَالَ دَِْياااااْلَ ِلََ َِوَْف اااااوالََْيمَِظَِااااااعَْ

اااااااطَْاَاأْلَ ه اااااااونَ حساااااااانةَدَ  َتَْف اااااااق َوَ َدَْق اااااااَاعَ م 
اااال اااااَعَ ه اااابَِ َتَْع ااااق َوَ َدَْق ااااَعَِرَْش ااااالََْلَِْهااااأ ََنَِتَْىَم 
ااااارَ حَ فَ  اااااَهَ ْنااااامََِتَْك  َتَْف اااااوَ َينَ ِحاااااَرَِْكااااافَِالََْحَ دَْم 
اهَ رَ حَ  َ 2)تَْف ااق َوَ َدَْق اَيصَِِصااخَْىَالتَ ل اعَ َلَْاَب اايص 

َ
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 ثانيا:َكتابه:َالمقاصدَالشافيةَفيَشرحَالخالصةَالكافية
–ولهلل كتنا المقنوهلل الشنفوة لاشنق ي ما أ ظو ش الحنت ألفوة ا ا منلكل اللو وى ق، أحدهلل 

إل  من ذهدا إلود، فدي شد ح، األلفودةل فن مدنو الشدنق ي لدو وتد ك شدن هللال ال  الا هللال إ   - ا  حهلل ظني
ادوس  شددنمس ل نددنق  فوهدن و اء ا ددا منلددكل الاىدتهلل ك  اودد، فددي الذك هدن فددي موددنف،ل فقدهلل حاددل األلفوددة تح

كثو ا ما المىنئلل الا تذ  في  لض المىنئل التي ت وا مدا ظنه هدن أنهدن تخدنلف مدن ذهدا إلود، فدي 
 كت ، مثل التىهول الش ح الكنفوة.

كمددن احتددالى كتن دد،  ادد  الكثودد  مددا المىددنئل الخسفوددة  ددوا ال ودد ووا الالكددالفووا الوددات إلدد  
مددا مددنئتي مىددألة خددسفل أحوددنهن محقدد  الكتددنال ننهوددك  ددا ذكدد  الكثودد  مددا و اء اللامددنء أكثدد  

التي    هلل لهن ال  حو  فدي كتن د،ل ممدن ودهللل  اد  قدالال شخودوت،ل المكننتد، اللامودةل القهلل تد، الفنئقدة 
هو  ا  حفظ الفهو و اء النحنالل الاىتن نق  ااهن الأحكنمهنل المن ذه الا إلو،ل فاو وكتف  نقل مدن ال هلل  دن

نمدددن كدددنا وندددنق  و اءهدددو ال ااهدددول الو دددوا مالقفددد، منهدددن مىدددتنهللا  إلددد  الدددهلللول   اددد  ىددد ول النقدددل فقدددقل الا 
 ضددي ار –الالقوددن ل الهددذا مددن ودد ح  دد، فددي نهنوددة شدد ح، حوددث قددنل:" القددهلل ىدداكت مىدداك شددوالخي 

قددهلْل  فددي ال حددث التحقودد  المىددنئلل الالتددأنو   ددنلتنظو ل الالتنقودد   ددا هللفددنئا الافددظل ال ت ت   لدد،   - ددنهو
ودد اهلل ا شددكنلل الا  تددذا   ددا الافددظ المشدد الح  ادد  حىددا مددن أ قددن  الالقددُت  ا مكددنال الا  تدد اض الا 
الالحنلل الأالج ، تحىوا الظا  نلمةلفل ال هللو الالقالف ال اء الافظ تقاوهللا  هللالا أا وتح   ملند  الكدسو 

ق القدن ئ فدي أال وظه  الجه،ل الا حتجن  لمذها المةلف الت جوح، ل من أمكا ل، الجد، تد جو ل التنشدو
  1) لض المالاقا  نلحكنونت  ا أهل اللاو في المىنئل المتكا و فوهن"

الفي ظني أا الالقالف  ا  منه  الشنق ي في مةلفنت، وحتن  إلد  هلل اىدة منفد هللالل   وىدلهن 
 م حث في هذ  الهلل اىة.

 
ادة القهلل  وا الشنق ي في ختنو ش ح، لأللفوة مقوهلل  ما ش ح األلفوةل أح  ت أا أال هللهدن كنم

 نوهن لض ال تهن الأهموتهنل قنل الشنق ي:" لو أقودهلل فود، قودهلل ا ختودن  الدذي قودهلل  غود ي ممدا 
 ش ح هذا النظو ألمال  أكوهللال:

أحهللهن: أا الاضل، لو وضل، لاونئو  ا هذا اللاو جماةل اللال قوهلل ذلك لو وضل، هذا الالضال  -
الالمفهالو الا شن ال الغنمضةل  إذ كثو  من، م ني  ا  أخذ الفالائهلل الالقالا هلل الالش الق ما التمثوست

نمدددن واوددد   دددنلمتلاو جمدددل  الالم تدددهللئ   واوددد   ددد، هدددذا التلادددوول ال  وىدددُهُل  اوددد، قودددهلل ا فدددنهللالل الا 
الشجنجيل المن أش ه، ممن وىهل توال   الوقد ا متنناللد،ل أمدن إذا كدنا القنلدا قدهلل شدهللا فدي النحدال 

ددْتو  كتددنا ونفدددت  لدد، اوددقسح اللادددو الشالال أ الا دد،ل التن ددد، لجم اددة مددا مقنودددهلل  المىددنئا،ل فهدددال  خ 
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المىدتفوهلل  ددنظو ا ددا منلددكل ألندد، وضدو لدد، مددن انتشدد ل الوجمددا لدد، مدن تشددتت  اودد،ل الووددو  لدد، فددي 
ذا كدنا كدذلك لدو وكدا  ئقدن   شد ح،  النحال قالانوا ولتمهلل  اوهنل ال  وخنف انقمن  فهم،  اود،ل الا 

 ا ختونُ  المحض الا قتون   ا  مج هلل التمثول المن واو،.
 

أا الننظو لو وقتو  في كثو  ما هذا الكتنا  ا  مج هلل النقدل الدذي   وشدال ، تلاودلل  الالثنني: -
ال  أْضدد  ا   ددا ذكدد  الخددسف الا شددن ال إلدد  التدد جو ل  ددل ن دد،  ادد  التلاوددلل ال مددش إلدد  األخددذ 
 نلددددهلللولل الأ شددددهلل  إلدددد  أّا ل ىددددق اللاددددل فودددد، مالضددددلنل اللدددد هلل ء  ددددنلحج  الفضددددل القضددددنون  ددددوا 

ن   متىددلنل فاددذلك  ىددقُت فودد، مددا المآخددذ الُحكموددة الل  وددة مددن وىددال  أا وقددا المختافددوا فودد، مجدد
تلاوس  لمىنئا،ل الأال هللت فو، ما التن و،  ا  الخسف في المىنئل المال هللال فو، مدن الىدلني إود اهلل ل 
ْاُت إل  ا نتون  لاننظو فومن  و ل الا  تذا   ن، من الجهللت إل  ذلك ق وقنل حت  إذا لو أجدهلل  الم 

تك ، مىنغن  في المنقالل ال  في الملقاللل  ّونت الح  في المىألةل ال هللهللت  او، غو  مشهلل  لمن ا  
  ،ل ال  منتقص  ل،  امن ل ألا ما كسو النن  المأخالذ الالمت الُكل إ  من كنا ما كسو الن الال.

اددال الالثنلددث: أا فودد، مددا القالا ددهلل الكاوددة الالقددالانوا اللنقددهللال مددن ون غددي  ىددق،ل ال  وىددا اختوددن  ل ف -
قوددهلل قنوددهلٌل اختوددن  الكددسو  اوهددن أال اكتفدد   ددنلنظ  األالل فوهددن كددنا إخددس    مقوددهلل الشدد حل 

غفن   لمن تأّكهلل ق ا  ، ال ىق، من،.  الا 
 

الال ا ا: أّا تلالوا،  اد  ا شدن ال  نلتمثودلل ال ْقدهلل الضدالا ق  هدنل الا ّتكدنل  اد  المفهدالول الا تودنا  -
ا وددنح ، قوددهلل أا وشددت ك فددي النظدد  فودد، الشددنهللي  نلل ددن ات الغنمضددة الملددنني مددن وددهللل   ادد  أ

الالمنتهديل فاددذلك حمادُت الل ددن ال  مدن تحتمادد، فددي  دنا المفهددالو الالمنقدال ل الخددهللمتهن  ن  ت اضددنت 
الاألجال ددة فومدددن أمكدددال التت لدددت قالا دددهلل  الكاودددةل ال  ضددتهن  اددد  أودددالل اللادددول فمدددن الجهللتددد، منهدددن 

تد،  قدهلْل  ا مكدنال إلد  أا ك م دل مند،  حمدهلل وحوحن  أْث ت  الج، وحت،ل المن كنا فو، ما خال  ّونْ 
 .   1)ار من  أوت"

َ
 :َمذهبهَالنحوي

المذها الشنق ي  و يل حوث ظه ت نش ت، ال و وة في ش ح،ل متمثس  أىىهن المنهجهنل القهلل 
ودد ح  ددذلك فددي غودد  مالضددا؛ منهددن قاللدد،:" المددذاها الكددالفووا   نددهلل وهن ال  القفنددن منهددن  ادد  شدديء 

ل اللاننظ  أا وتوقا ذلدك  2)ها تخنلف مذاه نن التي ا تهللننهن اللو نل ف غو هن"ملت  ل الللل لهو مذا
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 تت دددا مىدددنئل الخدددسف فدددي مقنودددهلل ل الالتدددي وددد ج  فدددي أغا هدددن مدددذها ال وددد ووال مدددا  ودددنا الحجدددة 
الاللاددةل هللالا تلوددا الاشهلل اء لغودد هول فقددهلل كددنا وموددل مددا الوددالاا أونمددن  و ل فنلشددنق ي كددنا وقددنلا 

 ال في مىألة منل ثو ونتخا لنفى، من ت ج  لهللو،.جموا ا  اء الالا هلل
 

َفقطَالَالحصر:َمثالوسأحاولَهناَعر َنماذجَمنَمنهجهَالذيَسارَعليه،َعلىَسبيلَال
  ن ه دد   الشددنق ي فددي شدد ح، ت توددا األ ددالاا حىددا ذك هددن فددي األلفوددةل فكددنا وددذك  ال ددنال الوقددهللو

األ وددنتل الوشدد حهن تحاددوس  التفوددوسل  مقهللمددة لدد، وددذك  فوهددن التل وفددنت الاألقىددنول ثددو و ددهللأ  ددذك  
 اللا نحث مل فة ذلك  ن قست  ا  أي  نا ما أ الاا المقنوهلل.

 
 موقفهَمنَابنَمالك 

القددف الشددنق ي مددا ا ددا منلددك مالقددف الملتددهلللل الددذي   وغددنلي فددي  هلل ل التت لدد، لكددل مددن أال هلل  
نمددن كددنا وقددف مددا الحدد  أونمددن كددن ال  ددأهللا جددول الخادد  النددنظول ال  وشهلل ودد، كمددن ذكدد  فددي منهجدد،ل الا 

منققدا النظود ل فند ا  ولتدد ض  اود، إا هلل دت الحنجددة إلد  ذلدكل التد ا  وددهللافا  ند، أحونندن  إا اقتضدد  
 األم  ذلك:

 
 منَأمثلةَدفاعهَعنَابنَمالك: 

قالل، في  نا ا  تهللاء :" الالذي ون غي أا وقنل في الجالاا  ا الندنظو أا هللخدالل الننىد   اد    
الهدال - ، في الش حل فإّودن  ات دا  فدي هدذا الدنظول الومكدا أا وقدنل:  الوفة مذهٌا ل،ل حْىا من و ح

إا إقسقدد، النفددي   وتلددوا مندد، هللخددالل ننىدد  ونفددي  دد،ل ألا مثددل ذلددك وتالقددف  ادد  جددالاش   -األاللدد 
 ن  تددهللاءل الهددال لددو وتلدد ض لددذلك هنددنل فددس وةخددذ لدد، مندد، مددذها؛  حتمددنل أا ودد هللي نفوددن    وكددالا 

 كثو  في كتن ،ل   مجنل لل ضهن في هذا الم حث. ل الذلك 1)ننىخن  لس تهللاء"
 

 ومنَأمثلةَاستدراكاتهَعلىَابنَمالك: 
قالل، في أفلنل ظا الأخالاتهن :" فهذ  خمىة  ش  فلس  ما هذا ال نا لو ودذك هنل فكدنا ون غدي   

ن لد، أا ودذك هنل أال أا وفىد  لهدن فدي   ن تد، مجدن   حتد  تدهللخلل ال  ودأتي  ل دن ال تمندا أا ودهللخل فوهد
  2)مثل هذا"
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 َهلومنَأمثلةَاعتراضه: 
ا ت اضددد، لددد، فدددي شددد الق تددد خوو المندددنهللى المةندددث  حدددذف هدددنء التأنودددثل حودددث قدددنل الشدددنق ي:" 
الوظه  أا الننظو أخّل  ، ما جهة  هللو ا شت اق فو،ل الذلك ألا المةنث  نلهنء ُوشدت ق فدي ت خومد، 

 ال هللهلل تاك الش الق.  1) حذفهن ى لة ش الق"
 

 ينَوالكوفيينموقفهَمنَالبصري 
كددذلك األمدد   نلنىدد ة لا ودد ووا الالكددالفووال فدد غو نش تدد، ال ودد وة إ  أندد، كددنا منوددفن ل فولتدد ض 

  اوهول أال  ا  الكالفووال الوىو  ما الوالاا أونمن  و :
 

 َلكوفيينلومنَأمثلةَاعتراضه: 
 قالل، في ننوا المفلالل  ،:" القدهلل اضدق ا الكالفودالا فدي اللنمدل مدن هدالل فدذها ا دا هشدنو  دا
ملنالوددة الماقددا  ددنلقالال إلدد  أندد، منوددالا  نلفلددنلل الذهددا الفدد اء إلدد  أندد، منوددالا  نلفلددل الالفن ددل 
ملددن ل حكددد  القدداللوا الفن ىدددي الغوددد  ل الحكدد  ودددنحا ا نودددنف قددال   ثنلثدددن   دددا خاددف األحمددد : أنددد، 
منوددالا  ملندد  المفلاللوددةل فأمددن مددذها هشددنو فددُ هلل   أندد، لددال كددنا الفن ددل هددال اللنمددل فودد، الهددال غودد  

 . 2) مىنهلل إل  الفللل إذ هال الفن ل ما ا ىننهلل ..."
الهكددذا ومضددي فددي ذكدد  ا  اء الوفنددهللهن الاحددهللا  تاددال ا خدد ل الوددذك   اددة كددل الاحددهللل الودد هلل  اودد، إا 
اقتض  األم  ذلكل القالل، في مالضا وخ :" الأجنش الكالفودالا إث دنت التندالوا التدن ا لح كدة ا  د اال 

 تح ودك الندالال  نلكىد  أال الفدت ل الذلدك غود  مالجدالهلل فدي الكدسول  فوقاللالا: الاغسو شوهللن و، أال شودهلل نن ل
  3)فس ولاّلل  او،"

 
 َلمذهبينلومنَأمثلةَاعتراضه: 

ا حددنش مددا الشدده ال أالفدد   قاللدد، :" فمددا حكددو  ددنلجالاش مقاقددن ل أال  ددنلمنا مقاقددن  فاددو   موددوال الا 
نمن قدنل هدذا ألا ال ود ووا غود  األخفد  ومنلدالا تالكودهلل النكد ال مق اقدن ل أفدنهلل أال   ل المدا نووال الا 

  4)الكالفووا ما وجوش مقاقن ل أفنهلل أال   ... الكسو الننظو هنن   مخنلفة فو،"
 

                                                 
 .5/411المقنوهلل الشنفوة   1)
 .3/132المقنوهلل الشنفوة   2)
 .5/392المقنوهلل الشنفوة   3)
 .5/18المقنوهلل الشنفوة   4)
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 :شواهده 
هلّل ذلددددك أندددد، فددددن  كددددل  دددد   كثدددد ت شددددالاههلل الشددددنق ي فددددي شدددد ح،  ادددد  غودددد   ددددنهللال الشدددد احل الللددددل م 

التدي شاهللت  ف  الش الحنت حجمنل فكنا ش ح، مفلمن   ن ونت الق ونوة الالق اءاتل الأحنهللوث المودق
  ا  المنئتي حهللوثل الكذلك أقالال الل ا الأشلن هو الأمثنلهو.

المددا أمثاددة اىتشددهنهلل   ن وددنت الق ونوددة الالحددهللوث الشدد وف قاللدد، فددي الددهلل نء  ادد  أندد، مددا األفلددنل 
دددنا   إ ا الا هُدددو   ق دددنُلالاْ  ال ا  ذْ القا ودددة:" الالدددهلل نءل مثدددل قاللددد، تلدددنل : ددد    ُهدددال   ه ددددذ ا ك  ددداْ  اْلح  نددد م  ك     ْ   هلل   ف دددأ ْمق 

ا ْون ن   
ا أ ىاتهن فنحفظهن" 1)   2)ل الفي الحهللوث :" الاهو إا أمىكت نفىي فنغف  لهنل الا 

م داالما أمثاة اىتشهنهلل   نلق اءات الق ونوة قالل،:" الالنهيل نحدال مدن فدي قد اءال ا دا كثود : دلْ  ال   و ْلم 
نت   م ا   نل ح  نفُ  ف س   ُمْةم اٌ  ال ُهال   الو    "(3ه ْضمن   ال     ُظْامن   و خ 
 
 موقفهَمنَالسماعَوالقياس: 

ددص الشددنق ي مالقفدد، مددا الىددمنت الالقوددن   قاللدد،:" إا  اددو النحددال إنمددن هددال الكددسو  ادد       لخ 
قون  كسو الل ال فإذا أقا  القالل فو، فهال محمالل  ا  أوا، الذي ُ ني  او،ل الأمن الىدمنت فإنمدن 

 أا   وقن " فنألول  نهلل  في النحال هال القون . وتكاو فو، النحالي  ن نج ا  ال ا  جهة ا حت اش
 

الفي مىألة جالاش الف اء حذف اىو )كنا  المقنو الخ   مقنم،  إقس ؛ فوقنل  ا  مذه ، 
في: كنا شوهلٌل أخنك : كوا أخالك؛ قنل الشنق ي ملت ضن :" فإا الىمنت ملهللالٌو في المىألةل الهال 

 . 4) كا القون " اللمهللال في القالل  نلجالاشل فإذا  هللو الىمنت انههلل  
  

                                                 
 .8/32ىال ال األنفنل   1)
 .6/142المقنوهلل الشنفوة   2)

 .8/32الا وة في ىال ال 
 .6/142المقنوهلل الشنفوة   3)

 .27/112الا وة في ىال ال ق، 
 .3/9المقنوهلل الشنفوة   4)
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 هْنِم ُفلََّأَتا َيَمَو اِمَلَكاْل اُبَب
َ

0َ.)َ َالقولَفيَ)َِكال 
قنل الشنق ي:" قالُل الف اء  في )ك س   هال الالْقُف  ا  الُحْكو   اوهن  أّنهن اىٌو أال فلٌلل ل ّمن 

ْت  نهلل   فوهن أهلللُة ا ىموة  الأهلللُة الف ْلاّوة ل فاو و حْ  "ت لن ض    1)ُكْو  اوهن  شيء 
 
 التوضيحَوالتحليل: َ

نمن هي  وا األىمنء  الاألفلنلل القهلل ذك   ذها الف اُء إل  أا )ك س   لوىت  نىو  ال  فلل  الا 
الش وهللُي في ق قنت ،  أي  الف اء  في )ك س  حوث قنل:" قنل أ ال الل ن  الم  هلل: قنل الخاوُل: )ك س  اىٌو 

ل فس أقالل إنهن اىٌو ألن، ل القنل الف اُء: هي  وا األ ل فس أحكو  اوهن  ن ىو  ال   نلفلل  ىمنء  الاألفلنل 
ل ال  تنف هلل كمن ونف هلُل ا ىول الأش هت الفلل  لتغّو  هن في المكّن  الالظنه ل ألني أقالل  حشاٌل في الكسو 

وّ ل الأقالل في في الظنه :  أوُت كس الشوهللوال الم  ُت  كس الشوهللوال الكا مني كس الشوهللوال فس تتغ
ل ألني أقالل: قض   المكن :  أوت كاْوهمنل الم  ت  همن كاوهمنل القنو إلي  كسهمنل فأش هت الفلل 

  2)شوهلٌل من  او،ل فتظه  األلف ما الظنه ل ثو أقالل: قضوت الح ل فتوو  األلف ونء ما المكن "
َ

 

                                                 
 .41-1/47المقنوهلل الشنفوة   1)
 . 133ق قنت النحالووا الالاغالووا   2)
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 ّيِنْبَماْلَو ِبَرْعُماْل اُبَب
َ

 وحم،َوهن()أب،َوأخ،ََ 1)نقصالقولَفيَ.0َ
 قنل ا ا منلك:

ااااااااااااااااااٌبَأَ أَ  َو ه اااااااااااااااااانَ ٌخَح  ااااااااااااااااااذ اك  ٌَمَك 
َ

َِفاااااااواْلاااااااَ ااااااانَ ذَ يَه ااااااان ْقص  َاَاأل ِخياااااااِرَأْحس 
َ

 )2)أواًل:َ)َهن : 
ل الهال محجالٌ   نقل  ىو الو،  ا الل ا  قنل الم اهللي:" فإا الف اء  أنك  إ  ا  ،  نألح ف 

، حوث ق 3)إتمنم هنل الهال قاول" نل: "الأنك  الف اُء جالاش  إتمنم ،ل الهال ل الكذا ذها  ا ُا  قول  في ش ح 
 . 4)محجالٌ   حكنوة  ىو الو،  ا الل ال الما حفظ حجٌة  ا  ما لو وحفْظ"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

)ه ُا    تأتي إ  ننقوة ال  ُتْل  ُا إ   أاّ   وتمثل ذها الف اء  الوتض  ممن ى   أا م
ه نل الفي النوا: ه ن ه نل الفي الج : ه ن ه نل ال   نلح كنت  الظنه ال   ا  وخ  هنل فنقالل في ال فا: ه نُ 

 وجالش في مذه ،: ه ُناله ن اله ن نه ن اله ن وه ن  نلح الف.
القهلل أنك   او، ش اُح األلفوة  مما ذك الا المىألة ل الذه الا مذها  ا ا  منلك في ألفوت ، حوث 

ل فهللل ما كسم، فوهن هي النقُص  األشه ُ    الاغةُ اُ أا )ه   أي  اُ ى  حْ أ   و   خ  ا األ  ذ  ي ه  ف   ُص قْ الن  )ال   :قنل
 أحىا. النقص   لكاّ  لهن  نألح ف  إ  ا     ا  جالاش  

 
 )ثانيًا:َ)أب،َوأخ،َوحم:َ

و  القهلل حكن  الف اُء" ل القنل ا ا القوو  5)قنل الم اهللي في تالضوح،: "الأنك   لُضهو ن ْقص  )ح 
حو ... الحك  الف اء الأ ال شوهلل: هذا في إ شنهلل : "الونهلل  هذا ا ىتلمنُل في )أا  التنلوو، الهمن )أخ ال 

"ل الاىتهللل أ ال إىحن  الشنق ي في مقنوهلل   ا  جالاش  هذ  الاغة  ُمك  ل الحك  الف اء: هذا ح  أ ُخك 
  قالل، :" المن، من أنشهلل  الف اُء ما قالل الشن  :

                                                 
ل  أا ول ا  نلح كنت هال أا ونقص ما وخ   ح ف ل الوج ي ا   اا  ا  الح ف الذي ق ا، :النقص في ا ىو  1)

    نلح الف.
 .6/4912اله ا: ممن وىتق   ذك  ل الهي أحهلل األىمنء الىتة. انظ  لىنا الل ال منهللال: ه ن ا   2)
 َ.1/59تالضو  المقنوهلل   3)
 َ.1/49ش ح ا ا  قول   4)
 .1/58تالضو  المقنوهلل   5)
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َلَِ َاه ااااااااااااااد ارَ َهَِْياااااااااااااادَِاٍبَلَ وَ ب ااااااااااااااق ْلااااااااااااات 
م ه ااااااااا ار ه ااااااااااَوَ ِتْياااااااااذ ْنَف اااااااااَِّنيَح  َ(0)اَ"ج 

َ

 التحليلالتوضيحََو:َ
وتض  ما نقالل الش اح أا مذها الف اء في )أال الأخل الحو  أوضن  النقصل إ  أا ش اح 
نمن ذك الا مذه ، في نقوهن  ا  ى ول  األلفوة لو وذك الا إنكن      ا هن  نلح الف هللالا الح كنتل الا 

النقصل  لك  الحكنوةل ال أي الجمهال  أا األكث  في إ  اا الثسثة لغة التمنول الالقاول فوهن لغة 
 )ها .

َ
َالقولَفيَإعرابَالمثنى.2َ

 قنل ا ا منلك:
َال َِكاااااااااااى،َوَ ن اااااااااااثَ مَ الََْعَِف اااااااااااارََْفَِلَِاأْلَ ِبااااااااااا

َ

ااااااااااااااااامَ َرٍَمَ ْضااااااااااااااااامَ اَبَِذَ إََِ وَ افَ ض  َال َِصااااااااااااااااااًَ
َ

 -أي مذاها النحنال في إ  اا المثن –قنل الشنق ي:" ال  حنجة  نن إل  الكسو في إ قنلهن 
الأ ي إىحن  الشونهللي الأ ي القنىو الشجنجي الجمن ة... التوحو  مذها الننظو الهال مذها الف اء 

  2)فإا ح الف الاوا نجهللهن تختاف  ختسف اللالامل كمن تختاف الح كنت فنهلل ي أنهن هي ا   اا"
 

 َالتوضيحَوالتحليل
وتض  ممن ى   أا الشنق ي تل ض إل  اختسف النحنال في إ  اا المثن ل فمنهو ما 

مةل  ل ون   هللمهن  سمة ل،ل الأمن النوا الالج  فلسمتهمن ذها إل  أا ال فا فو،  غو   س
لو، ذها ا ا  وفال ل المنهو ما جلل ا   اا  نلح كنت المقهلل ال في األلف  التغو   الا نقسال الا 
الالونءل فهال  نهلل هة ء لو وخ    ا قن هللال ا   اا  نلضمة  فلن  ال نلفتحة نو ن ل ال نلكى ال ج ا ل 

أا ا   اا مقهللٌ  في الح ف الذي ق ل اللسمة الح ف الاوا  سمة  الذها األخف  الالم  هلل إل 
 . 3) ا  ذلك

أمن الف اء فقهلل ذها إل  أا ا ىو المثن   فل،  نأللفل المذه ، هذا م ني  ا  أا األلف 
 هي اللسمة كنلضمة في المف هللل الهال أحهلل المذاها في إ  اا المثن .

لو، ذها القهلل ذها ا ُا منلك مذها  الف اء حوث قنل ف ي ألفوت،:" ) نأللف ا فا المثن   الا 
 الشنق ي أوضن .

                                                 
 .1/157المقنوهلل الشنفوة   1)

 .9/14الخشانة األهللا  298المغني الا وا   1/61الال وت ما ال جشل الهال  س نى ة في لىنا الل ا 
 . 1/161المقنوهلل الشنفوة   2)
 . 161-1/167انظ : المقنوهلل الشنفوة   3)
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َالقولَفيَنونَالمثنى.3َ
 قنل ا ا منلك:

ااااااااَونَ ن ااااااااوَ  ااااااااْلَمَ الَْوَ َيَ ن اااااااااَثَ م  َهَِْبااااااااَقَِح 
َ

َهِباااااااااااااااتَ انَْفَ َوهَ ل َمَ عَْتَ اْساااااااااااااااَاكَ ذَ َسَِْكاااااااااااااااعَ بََِ
َ

ء   ما قنل الم اهللي:" الفت  نالا المثن  لغة حكنهن الكىنئي الالف اء اللكنهمن حكونهن ما الون
  1)األلف"
 َالتوضيحَوالتحليل

ل  ذها الف اء إل  جالاش فت  نالا المثن  ما الونءل فنقالل:  أوت ال جاوا  الم  ت  نلقنل وا 
حقهن الكى ل  خسف نالا الجما المن ألح   ،  -كمن أشن  ا ا منلك–النالا المثن  الالماح   ، 

 الالتي حقهن الفت  فنقالل: مةمنالا  المىامالا   فت  النالا.
 

َ
َالقولَفيَالمثنىَالخارجَعنَحقيقةَالتثنية.5َ

 

  2)أشن  الشنق ي في مقنوهلل  إل  مجيء لفظ المثن  خن جن   ا حقوقة التثنوة  ا  ض  وا
 : 3)أشن  إلوهمن ا ا منلك في ش ح التىهول

 

 :ا وا  لاتج وهلل ال قف مثا،ل  األول من خ    ا حقوقة التثنوة  كالن، مخنلفن  لملن  المثن  الا 
ا   و  ثُ  الل، تلنل :مثل ق ت ْوا   اْل  و     اْ ج  ك   

الالملن  ك ات كثو الل الأنشهلل ال غهللاهللوالا: الم ْهم وا   4)
 قذفوا م توا.

القهلل أشن  الشنق ي إل   أي الف اء في جالاش تاك المىألة  نلقالل:" قنل الف اء: أ اهلل الم ْهم،   لهلل 
  5)مهم، "

 :لاتج وهلل ال قف مثا،ل مثل قاللهو لاذي وأخذ  ،  من الاف  ملن  المثن  لكن، غو  ونل  والثاني
الحهللاهلُل الحهللوهلل  المحّم : ك ْا تنال المن، من ووا  للقف مخنلف  او،   مثا، كد)القم اا  في 

 الشم  الالقم .
 

                                                 
 . 1/92تالضو  المقنوهلل   1)
 .191-1/197انظ : المقنوهلل الشنفوة   2)
 . 97-1/66انظ : ش ح التىهول   3)
 .69/4ىال ال الماك   4)
 .1/197المقنوهلل الشنفوة   5)
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المن، من هال مىنال  لمف هلل ل قنل الشنق ي:" الأجنش الف اء أا وكالا ما هذا النالت قالل، 
ل م اْ : 1)تلنل  نف   ال  ق نو   خ  ن ت نا      ِّ،   م    (2"ج 

القهلل ذك  الف اء تاك المىألة في ملنني الق وا  نهلل ش ح تاك ا وةل حوث قنل:" ذك  
المفى الا أنهمن  ىتنننا ما  ىنتوا الجنةل القهلل وكالا في الل  وة: جنة تثنوهن الل ا في أشلن هنل 

 الأنشهللني  لضهو:
ااااااااااااااااار ت ْينَِ اااااااااااااااااْينَق اااااااااااااااااذ ف ْيِنَم  ْهم  َوم 

َ

َ(2)م َالَِبالس ااااااااااااااااْمت ْينَِباااااااااااااااااألَْعت ااااااااااااااااهَ ق طَ َ
َ

 و وهلل مهمن  الىمتن  الاحهللا ل الأنشهللني:
َنَِيَْمَ ذَ ْهااااااااااااااااال َوَ َاءَ دَ ْيااااااااااااااااكَ ىَبَِعَ ْساااااااااااااااايَ 

اااااااااااجَ َدَْق ااااااااااا َ(3)نَِيَْت ااااااااااانَ جَ َةَ اَْط ااااااااااارَْاأْلَ َلَ ع 
َ

  5)الذلك أا الشل  ل، قالاف وقومهن الشونهللال الالنقونا فوحتمل من   وحتما، الكسو"
 

َ
َنىمنَملحقاتَالمثَالقولَفيَكالَوكلتا.6َ

أا ول  ن ما الظنه  إ  اا  األالل :قنل الم اهللي:" حك  الف اء في ك س الك اتن ثسث  لغنتل 
أا ول  ن إ  اا المثن  ما الظنه  الالمضم ل  الالثننوة:المقوال ل الما المضم  إ  اا المثن ل 

الل أا ول  ن إ  اا المقوال  ما النال وا أوضن ل الجلل ما ذلك ق الالثنلثة:النى همن إل  كنننةل 
 . 6) لضهو: )كسهمن التم ا    نأللف"

 

                                                 
 .55/46ىال ال ال حما   1)
 .1/191المقنوهلل الشنفوة   2)
  ح  ما وظنهن الل الض وجوهلل   ما إا ال غهللاهللي قنلل 9/544في خشانة األهللا  المجنشليل لخقنو قووهللال ما  3)

نمن ال جشل  :الأاللهن الى وال ما هي الا 
ددددددددددديِّ  و دددددددددددن    ح  ددددددددددديِّ  هلل  دددددددددددْه  ْوا     دددددددددددْوا   اْلح   الى 

ددددددددددددددددددة ق ْاح  ْقدددددددددددددددددددهلل   الدددددددددددددددددددهلل اْلو   ال   ت ْلف دددددددددددددددددددْوا   ال 
ددددددددددددداْ  و ْ ددددددددددددد    ل دددددددددددددوْ   وْحا دددددددددددددْوا     ه دددددددددددددن و ي   م 

 
 

 .129ال وتنا ما ال جشل الهمن  س نى ة في ش ح  مهللال الحنفظ   4)
 .835-2/834نني الق وا لاف اء مل  5)
 .1/64تالضو  المقنوهلل   6)
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 التوضيحَوالتحليل:َ
أشن  الم اهللي إل  تاك الاغنت الثسثة التي حكنهن الف اء في كس الكاتنل القهلل نىا أ ال حونا 
هذا القالل إل  غو  ال و ووال حوث قنل:" فلا  من ن ق ل غوُ  ال و ووا وكالا في كس الكاتن ثسث 

 فومن  لهلل أن، ونىا الاغة األالل  إل  ال و ووا. ثو ذك هنل الىن ى  1)لغنت"
 

 ىالاء األلف  ا  المقهلل ال  نلح كنت أيففي الاغة األالل  ول  ن ما الظنه  إ  اا المقوال  
ل الما المضم  تل ا إ  اا المثن  في ال فا  نأللف الالنوا الالج  الج  أال النوا أال ال فا في

ل  هذ  الحنلة أشن  ا ا الننظو في ش ح،  نلقالل :" كاتن مثل كس: في أنهن   تل ا   نلونءل الا 
 نلح الف إ  إذا الوات مضنفة  مضم ل تقالل: جنءني كسهمن الكاتنهمنل ال أوت كاوهمن الكاتوهمنل 
الم  ت  كاوهمن الكاتوهمنل  نأللف  فلن  ال نلونء نو ن  الج ا   ضنفتهمن إل  المضم ل فاال أضوفن إل  

ن اىموا مقوال وال وقهلل  فوهمن ا   اال نحال: جنءني كس الظنه  لو تقاا ألفهمن ونءل الكنن
  2)ال جاوال ال أوت كس ال جاوال الم  ت  كس ال جاوا"

 ُأضوفن ذاالقهلل نىا أ ال حونا الاغة األالل  إل  ال و ووا ال وا إنكن هو ىالاهنل حوث قنل:" إ
؛ إل  ذا مقاق نل  نأللف كننن ظنه   ؛ إل  ُأضوف ن الا  ل في  نأللف   كنن ن ُمضم     الن وا   في ال نلونء ال  فا 

ل ْفض  ل  ا الى منت   ما  او، الُمْجم اُ  الحكوُ  هذا الالخ    3)"غو   ُ  ال و و الا   ُوجوشُ  ال  الل   ا 
 

أمن في الاغة الثننوة فإنهمن ول  نا إ  اا المثن  ما الظنه  الالمضم ل فتقالل: قنل 
ت ك ا ْي أخالوكل المثاهن في الج ل القهلل نىا الف اء كسهمنل القنل كس ال جاوال ال أوت كاوهمنل ال أو

 الُمْظه     ما ُوج وهمن الل   ا    لض   أا   الالف  اءُ  الكىنئي   الحك  هذ  الاغة إل  كنننةل قنل أ ال حونا:" 
ل ما ُمج اهمن ل ك ا يْ   أوتُ : الُحك ي   الُمْضم    ْوك  ال    4)"ك نننة   إل  الف  اءُ    شاهن الا غةُ  الهذ  أ خ 

 

الفي الاغة الثنلثة ول  نا إ  اا المقوال  ما الظنه  الما المضم  كذلكل قنل أ ال حونا:" 
ل إل  ُوضنفنا   قهلل أن همن الف  اءُ  الش   و   ل ُكلِّ  في  نأللف   الوكالننا   ُمْضم     ك سهمن: الل   ا   قالل   الأا   حنل 
ل في كنا   كمن ن ْوا   مالضا   في ك س لالت ْم  ا  :الأنشهلل   الت م ل ،الوت لُ  الظ نه   
ااااااد تََْالفت ااااااىَِنْعاااااامَ  َم ِطي تاااااايَإليااااااهَع م 

َ

ااااادَ َنَ يَِْحاااااَيِباااااَ ِسااااايرَ َان ااااابََِج  َ(5)ا"ن اااااِكال ََالم 
َ

                                                 
 .1/255التذوول الالتكمول   1)
 . 21ش ح ا ا الننظو   2)
 .1/254التذوول الالتكمول   3)
 .1/254التذوول الالتكمول   4)
 .255-1/254التذوول الالتكمول   5)

 الال وت ما الكنمل اللو أقف  ا  تخ وج،.
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ََالقولَفيَسنينَوماَجرىَمجراها.7َ
َ)ملحقاتَجمعَالمذكرَالسالم(

قنل ا ا الال هللي:" القهلل وىتلمل  نا ىنوا مثل حوال فُول ا  نلح كنت  ا  النالا منالنةل 
 إضنفةل الهي لغة مق هللالل حكنهن جمن ة منهو الف اءل هلللوا، قالل الشن  :   تىققهن

اااااااا َساااااااانينهَنَ ََِف ااااااااَدٍَْجاااااااانَ َنَْيَِمااااااااانَِد ع 
َ

اااااااااوَ ًَاَب َيَْاَِشااااااااان ااااااااابََِنَ بَِْعااااااااالَ َ ااااااااان َن َْبَيَ ش  َاد َرَْاَم 
َ

  1)الفي الحهللوث  ا   لض ال الاونت:" الاهو اجلاهن  اوهو ىنونن  كىنوا والىف"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

أا )ىنوا  تلنمل ملنماة )حوا  فتل ا  نلح كنت الظنه ال  ا  النالال  ذها الف اء إل 
ل الالتشاو النالا ما ا ضنفة.  فتقالل: هذ  ىنوٌال ال شت ىنونن ل الىنف ت ما ىنوا 

شوا المن جد ى مج اهمدنل حودث قدنل الفد اء فدي ملدنني القد وا :" المدا اللد ا مدا  وا ال   ض  المثاهن :   
دوُنكل المد  ت  لضدون كل الىدنون كل الهدي كثود ال وجلاهن  نلونء  ا  كل حنل الول ا  ض  نالنهن فوقالل:   

شوا  2)في أىهلل التموو ال نم ل ... المثل ذلك: الث وا   4)وجالش فوهن من جنش في الل ضوا الالىنوا"  3)ال  
 
 

َالقولَفيَِعل ي ينَوأرضين.1َ
اِّّووا  اىو أل ا  الجنةل فهال مف هلل جن   مج ى الجما ل الكأن، في أشن  الشنق ي إل  أا )  

اِّّي  ا  ف لِّولل الأ ضالا خات أوضن  ما ش الق الجما ألن، جما أ ضل الأ ض اىو  األول جما   
ا ل  الف اُء  اووا"  . 5)جنمهلل مةنث   ولقلل قنل الشنق ي:" ال ذلك   

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

                                                 
 . 1/115تح و  الخونوة   1)

ال الاوة الف اء لا وت )ذ اني   هللل )هلل نني ل انظ :  لالف اء إل   لض  ني  نم  ،القهلل نى الال وت ما القالولل 
 .1/431ملنني الق وا لاف اء 

 .1/497الث ُ الا جما ثُ  ةل الهي الجمن ة الاللو ة ما الف ىنال انظ : لىنا الل ا )ث ن    2)
ش الل الهي اللو ة ما النن   3) ش وا جما     .4/2935ل انظ : لىنا الل ا) شا  الل 
 .1/431ملنني الق وا لاف اء   4)
 .1/186المقنوهلل الشنفوة   5)
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ا ذها الف اء إل  أا  اووا الأ ضوا جملت  هذا الجما  ا  ى ول التلجا الا ىتلظنو أل
. ل الكذلك أ ض  ا  أ اض   كس الافظوا قهلل خاون ما ش الق الجمال فلاي تجما  ا  أ نل 

قنل الف اء في ملنني الق وا:" وقالل القنئل كوف جملت ) اوالا   نلنالال الهذا ما جما 
ال جنلل فإا الل ا إذا جملت جملن    وذه الا فو، إل  أا ل،  ننء  ما الاحهلل الاثنوال فقنلال  في 

لمذك   نلنالال فما ذلك هذال الهال شيء فال  شيء غو  مل الف الاحهلل  ال  اثنن ل الىملت المةنث الا
قْوال و وهلل األلُحو  إذا ق خت  م   ... الكذلك  اوالا: ا تفنت  نن م ق، م    لض الل ا وقالل: أْقل م 

 . 1) لهلل ا تفنت الكأن،   غنوة ل،"
 

َ

                                                 
 .963-2/962ملنني الق وا لاف اء   1)
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 يرِمالضَّ اُبَب
 

َالقولَفيَالضميرَالمنفصلَ)أنت(.9َ
ل الم اهللي:" الأمن أنتل فنلضمو   نهلل ال و ووا )أْا ل الالتنء ح ف خقنال المذها قن

  1)الف اء أا )أنت   جمات، ضمو "
الوتض  ممن ى   أا )أنت   ا  مذها الف اء غو  م ك ة ما أا الالتنء كمن ذها 

 ال و والا.
َ
َ

َالقولَفيَاتصالَنونَالوقايةَمعَياءَالمتكلم.01َ
 قنل ا ا منلك:

اااااااااااايَفَ ِناااااااااااات َْيَل َوَ  َار َدَ يَن اااااااااااات ااااااااااااْيَلَ ا،َوَ ش 
َ

اااااااااوَ َ ااااااااال ََعَْم  َارَ ي اااااااااخَ مَ َنَْك اااااااااوَ َْسَِكااااااااااعََْلَ ع 
َ

  2)قنل الم اهللي:" القنل الف اء: وجالش لوتي اللوتني"
و نت ي ق هلل ْمتُ  ل ْوت ن ي و ن القنل ا ا هشنو:" الأمن لوت فنحال ل ح 

  الأمن قالل،:  3)

اااااااااذَ يَإَِِتااااااااايَْاَلَ ي ااااااااافَ  ااااااااااَم   مَ اك اااااااااذَ َانَ اَك 
 

َ

َ...ََََََ...َََََََ...ََََََ...(4 َ
َ

  5)فض ال ال  نهلل ىو الو،ل القنل الف اء: وجالش لوتني اللوتي"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها ىو الو، إل  أن،   وجالش حذف نالا الالقنوة ما لوت إ  في ض ال ال الشل ل حوث قنل 
 في الكتنا:" القهلل قنل الشن   حوث اضق : لوتيل كأنهو ش هال   ن ىو حوث قنلالا: الضن  يل

  6)الالمضم  منوالا"

                                                 
 .1/92تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/172تالضو  المقنوهلل   2)
 .89/24ىال ال الفج    3)
 ل اللو أقف  او، في هللوالان،ل ال جش :3/329ا وهلل   وت ما الالاف ل الهال منىالا لال قة  ا نالفل في خشانة األهلل  4)

ُلُهو اُلُلالجن  ...   ...    ...    ....                 ل ْجُت ف ُكْنُت أ ال   ال 
 .1/171أالض  المىنلك   5)
 .2/392الكتنا   6)
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أمن الف اء فذها إل  جالاش ا قت اا  نلنالا ال هللو ا قت اا  من لحقت، ونء المتكاول مثل  اني 
اللوتني المكننكني الغو هنل هللالا إشن ال ما الش اح ل أي الف اء إا كنا متلاقن   ض ال ال الشل  أو  ل 

لق وا:" الىملت  لض  ني لكا ظنه  كسم، أن، جنئش في ض ال ال الغو هنل حوث قنل في ملنني ا
  1)ُىاوو وقالل في كسم،: كمن أنتنيل المكننكنيل و وهلل انتظ ني في مكننك"

 
 

 ةاَرَشِإاْل ِماْس اُبَب
 

َمنهاَالقولَفيَورودَاسمَا شارةَ)ذلكَوتلك(َمقترناَبالالمَومتجرداًَ.00َ
ول الأا قنل الم اهللي:"  الى الف اء أا الحجنشووا لو  ما لغتهو اىتلمنل الكنف  س  

التمومووا لو  ما لغتهو اىتلمنل الكنف ما السول الأا التمومووا وقاللالا: ذاك التوكل حوث وقالل 
  2)الحجنشوالا: ذلك التاك"

القدددنل الشدددنق ي:" القدددهلل  الى الفددد اء أا  ندددي تمدددوو وقاللدددالا ذودددك التودددك  غوددد   ول حودددث وقدددالل 
ف ما غو   ول الأا التمومووا لو  الحجنشوالا: تاك التنلك  نلسول الأا الحجنشووا   وىتلماالا الكن

  3)ما لغتهو اىتلمنل الكنف ما السو"
َ
 التوضيحَوالتحليل:َ

ممددددن ىدددد   وتضدددد  أا الفدددد اء نقددددل  ددددا الحجددددنشووا ال نددددي تمددددوو لغددددتهو فددددي اىددددو ا شددددن الل 
 فنلحجنشوالا   وىتلماالا الكنف  غو   ول  لك   ني تموو في  هللو اىتلمنلهو الكنف ما السو.

الننظو  اة مدن ذهدا إلود، الف وقدنا  قاللد،:" الش دو األكثد الا أا المقد الا  نلكدنف  القهلل  وا ا ا
هللالا السو لامتالىقل الأا المق الا ما السو لا لوهللل الهو حكو   هلللول  او،ل الوكفي فدي  هلل  أا الفد اء 
 حك  أا إخسء )ذلك التادك  مدا الدسو لغدة تمدوول فلادو أا الحجدنشووا إذا لدو و ودهللالا القد ا   وقاللدالا

 . 4)إ  ذلك التاكل الأا لو   ىو ا شن ال  نهللهو إ  م ت تنا: ق ا ال لهلل"
 قنل أ ال  ك  ا ا األن ن ي:" أنشهلل الف اء لاققنمي:

َب ْعاااااااااااادَ  َر ْشااااااااااااالغ ااااااااااااَت ع ل ااااااااااااْمَأن  ًَاَدَ ي 
َ

ااااااااااااااااااَ َاوأّنَِلت اِلااااااااااااااااااكَالغ ْمااااااااااااااااااِرَانِتعاش 
َ

                                                 
 .1/245ملنني الق وا لاف اء   1)
 .1/121تالضو  المقنوهلل   2)
 .413-1/412المقنوهلل الشنفوة   3)
 .52ا ا الننظو ش ح   4)
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 الأنشهلل الف اء أوضن  في تاك:
َِتيلاااااااااااكَ  اااااااااااَنَِالاااااااااااد مَ َف أ ي ااااااااااات  َيالَِوَ الخ 

َ

َ(0)ا"ين ااااااااااااقَِطَِْنَتَ َوََْل ااااااااااااال ًَا َِن ااااااااااااِتَمَ ْبااااااااااااجَِعَ َ
َ

 
 

َالقولَفيَحركةَالتاءَفيَاسمَا شارةَ)تي(.00َ
  2) قنل ا ا قوو الجالشوة :" الحك  الف اء فت  التنء ما )ت ي  فوقنل: )ت واك "

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

  وت،  نلقالل:)تي  هي أحهلل أىمنء ا شن ال لامف هلل المةنث التي أشن  إلوهن ا ا منلك في 
ااااااااااااارَ ْفااااااااااااامَ ا(َلَِا)ذَ ِبااااااااااااا َرَِْشاااااااااااااٍرَأَ كَ ذَ ٍدَم 

َ

َرَِْصااتَ ىَاقَْث اانَْىَاأْلَ ل ااا(َعَ ي،َت ااه،َِتااي،َوذَ )ذَِباااََِ
َ

القددهلل ذكددد  ا دددا القددوو فدددي كتن ددد، أا فدددي )تدد،  لغدددنت؛ منهدددن: ىددكالا الهدددنءل الكىددد هن  دددنختس ل 
 ال إش نتل المن  الا  الف اء ما فت  التنء.

 
 

َبالكسرَعلىَلغةَتميمالقولَفيَ)ه ّنا(َأنهاَتأتيَ.02َ
ن ن شوهللل الأنشهلل:  قنل الشنق ي:" الحك  الف اء أا تمومن  تقالل: هن ه 

تَ مَ ِسااااااااااتَ قَْمَ َاهَ ق ااااااااااْلَتَ  َهَ ت ااااااااااقَ ْيَلَِوَخَ دَ ْباااااااااااًَ
َ

وَ َ وِهن ااااااااًَ َ(2)"سااااااامَِتَ قَْرَمَ ْيااااااايَغَ ِلاااااااقَْعَ ه ّنااااااااًَ
َ

 التوضيحَوالتحليل:َ
ْ، أاْل ّهّنن  إل   لض أىمنء أشن  الشنق ي في ش ح، لقالل ا ا منلك في ألفوت،: )أال   ث و  فُ 

ا شن ال هي مثل )هننك  في الحكول أي أنهن اىو إشن ال لامكنا ال لوهللل مثل: ث و ل اله ّننل التحهللث  ا 
مجيء )هّنن   فت  الهنء ال كى هنل القهلل أشن  الشنق ي إل  قالل الف اء مجوئهن مكىال ال الهنء  ا  

 لغة  ني تموو.
 
 

                                                 
 .338-339المذك  الالمةنث   ا األن ن ي   1)

 .35الال وت ما الالاف ل الهال لاققنمي في هللوالان، 
 .1/169إ شنهلل الىنلك   2)
 .422-1/421المقنوهلل الشنفوة   3)

 أقف  ا  تخ و  ال وت. الال وت ما الكنملل اللو
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 وِلُصْوَماْل اُبَب
َ

َيءفيَ)ذو(َعندَطَالقول.03َ
 قنل ا ا منلك:

اااا)و ااااوَ َ،نَْم  ااااتَ َ(لَْأ َوَ َ،ام  اااااوَِس  َرَِْكااااااَذَ يَم 
اااااااااااْيَأ ََ(يتَِالَ ا)كاااااااااااوَ  ل اااااااااااض  َ(تَ ْاَذَ )مَهَِيَْدَ اًَ

َ

ااااااااااااهَ وَ َ َرَْهَِش ااااااااااااَيٍَِّطااااااااااااَدَ ْنااااااااااااعََِ(وذَ )اَذَ ك 
َ(اتَ وَ ذَ )َىت اااااااااااااأ ََ(يِتاااااااااااااال َالَْ)َعَ ِضاااااااااااااوَْمَ وَ 

َ

 
الفضل ذال فضاكو ار قنل ا ا الال هللي:" القهلل تةنث  تنء الت ن   ا  الضول حك  الف اء: 

  1) ،ل الالك امة ذات أك مكو ار  هن"
القنل ا ا قوو الجالشوة:" ال لضهو وقالل مالضا )التي  )ذات ل الحك  الف اء: الفضل ذال 

  2)فضاكو ار  ،ل الالك امة ذات أك مكو ار  هن"
  القنل الشنق ي:" النص أهل الاغة  ا  أا )ذال    تثن ل ال  تجما  ا  هذ  الاغةل ال 

  3)وةنثل ال  تكالا إ   ا  حنلة الاحهللالل ُنق ل ذلك  ا الف اء"
القنل أوضن :" المن، من حكن  الف اء ما قالل  لض فوحنئهو:  نلفضل ذال فضاكو ار  ، ال نلك امة 

  4)ذات أك مكو ار  هن"
 القنل أوضن :" المن، من أنشهلل  الف اء ما قالل ال اجش:

اااااااااَقٍَأ ْين اااااااااَنَْاَِماااااااااه اااااااااتَ عَْمَ جَ  ََ...قٍَارَِوَ م 
اااااااااااَرَِْياااااااااااغَ بََِنَ ْضاااااااااااهَ ْنَيَ َاتَ وَ ذَ  َ(5)"قَِائَِس 

َ
َ

 ا الف اء قنل: قهلل وخاقالا في )ذال  في   6)القنل الشنق ي في مالضا وخ :" الذك  األشه ي
ا ثنوا الالجمال ف  من قنلالا: هذاا ذال تل فل ال  من قنلالا: هذا ذالا تل فل الهة ء ذال تل فل 

ا  كل حنلل الفي تثنوتهن : ذالاتن تل فل الهة ء الوجلاالا مكنا )التي  )ذات ل الو فلالا التنء  
  9)ذالات تل ف"

                                                 
 .1/153تح و  الخونوة   1)
 .1/183إ شنهلل الىنلك   2)
 .1/452نوهلل الشنفوة المق  3)
 .1/453المقنوهلل الشنفوة   4)
 .1/453المقنوهلل الشنفوة   5)

 .187الال وتنا ما ال جشل الهمن ل ة ة  ا اللجن  في ماحقنت هللوالان، 
 .15/44انظ : تهذوا الاغة   6)
 .1/467المقنوهلل الشنفوة   9)
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 التوضيحَوالتحليل:َ
ذك  ش اح األلفوة أا )ذال  في لغة قي مالواللةل حكمهن حكو )هذا ل الهي ما األىمنء   
ما األفلنلل التقا  ا  المذك  الالمةنث  افظ الاحهللل فنقالل: جنءني ال جل ذال قنول الالم أال ذال قنمتل 

 نءني ما قنول الما قنمتل فهي  نهللهو  منشلة )ما  ما المذك  الالمةنث.كمن تقالل: ج
القهلل نقل الشنق ي  ا الف اء أا )ذال   ا  لغة قيء   تثن  ال  تجما ال  تةنث ال  تأتي إ   ا  

 حنلة الاحهللال كمن هي.
القهلل حكن الف اء أا لد)ذال   نهلل قي لغة ثننوةل الهي أنهو وخنلفالا في كسمهو  وا المذك  

 مةنثل فوقاللالا في المةنث )ذات  الهال مقن ل )ذال  لامذك .الال
الذك   نهو أوضن  لغة ثنلثة؛ الهي جما )ذات  إل  )ذالات ل فتقالل:  أوت النىنء ذالاُت 
خ جال القهلل اىتشههلل الف اء  ا  ذلك   وت الشل  في )ذالات ونهضا ل فهو وضلالا )ذالات  في 

 الجما مقن ل )السئي .
ه ي أا الف اء ذك  لهو لغة أخ ى في أنهو وخاقالا في )ذال  كمن نقل الشنق ي  ا األش 

 وا المثن  الالجما فتن ال وىتخهللمالنهن لامثن  التن ال لاجمال كمن وةنثالنهن فوجلاالا )ذالات  مقن ل 
 )التي ل النقل  نهو أوضن  أنهو و فلالا التنء في جموا أحالالهن فوقالل: ذاُت  نل فا.

وول الذات  قنل األشه ي:" ال الي  ا الف اء: وقنل: ل الذات  لواةل الذات الُلال  ل قوُت، ذات  والو 
ْوال اللقوت، ذا غ ال ل  غو  تنءل الذا و الح"   1)الش م 

 
 

َ  

                                                 
 .1/49ملنني الق وا لاف اء   1)
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َالقولَفيَ)أي(.05َ
ْا  كقالل،: ق ت ْاُت م ْا كلِّ ق واة ل  قنل الشنق ي:" قنل الكىنئي الالف اء: إا لننش ا مكتفوة  د)م 

أ و ُهْو أ ش هلل  كتفنء  نلمج ال ل الجنء قالل، الأكاُت ما كل قلنول ال  تذك  منوال ن ا
  2)م تهللأ الخ  "  1)

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ول ة  ُثو  ل ن   ﴿في قالل، تلنل :"   3)أشن  الشنق ي إل  اختسف النحنال في )أي  نش   ا  م ا ُكلِّ ش 
ت ّون  أ و   ا   ال  ْحم ا        ا  الضول الأجملالا  ا  أن، إذا ل فذها ال و والا إل  أن، م ن 4)﴾ ُهْو أ ش هلل    

ذك  اللنئهلل فإن، مل ال نحال قاللهو: ألض  ا أوهو هال أفضلل الحكي  ا ىو الو، الالخاول أنهو 
وقال ا: القون  الالنوال المذها الكالفووا منا )ضو  أي  ا  ا قس  إ  في مالضا ال فال 

ا  حذف الم تهللأ ما واتهن. الحذفالا اللنئهلل ما الواةل الذلك ألنهو لو وىملالا ال ننء فوهنل الا 
 

القهلل  وا أ ال ال  كنت األن ن ي أالج، الخسف في تاك المىألة  شكل مفول في ا نونفل 
ل كمن تل ض لهن ا ا هشنو في مغن  الا وا  شكل مفولل م ونن  و اء  5)الذك  حجة كل ف و  منهو
 . 6)كل  نلو الحجت، في ذلك

 
)أوهو  في ا وة منوال ة  من ق اهنل ال ا  أمن الف اء فقهلل ذها في ملنني الق وا إل  أا 

ْا ل ال)أي  م فال ة  من  لهللهنل حوث قنل:"   ل ن ْنش   ا   ثُو   ﴿:الّا، القاللال فا تكالا )لننش ا  مكتفوة  د)م 
ول ة   ُكلِّ  م اْ  ا   أ ش هلل   أ و ُهوْ  ش  ت وًّن ال  ْحما       ىتخ جالن ثو: قنل كأن،  اوهنل أالقا  أّون) ا  و  ن   اْ م    9)﴾  

 الالقالت ف   اْ م  د)  مكتفون الفلل تجلل أا :أحهللهمن لال فا ما الجهنا الفوهن لأشهلل هال الذي اللنتي
  نلذي فت فلهن  أّون) تىتأنف ثو قلنول كل ما الأو نن قالول كل ما قتانن قهلل: تقالل كمن  اوهنل
وا ة      ِّه وُ  إ ل  و ْ ت ُغالا   ﴿ :ال شّ  جلّ  قنل كمن  لهللهنل ى  ل أق ا أّوهو ونظ الا :أي  8)﴾أ ْق  اُ  ُهوْ أ و   اْلال 

                                                 
 .19/69ىال ال م وو   1)
 .15/42ة تهذوا الاغ  2)
 .515-1/513انظ : المقنوهلل الشنفوة   3)
 .19/69ىال ال م وو   4)
 .172مىألة  2/237انظ : ا نونف   5)
 .531-1/517انظ : مغني الا وا   6)
 .19/69ىال ال م وو   9)
 .19/59ىال ال ا ى اء   8)
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ُهوْ  ُوْاُقالا   ﴿ المثا،  ل ن ْنش   ا   ُثو   ﴿:  تلنل  قالل، يف فإا ا خ  الالج، الأمنل  1)﴾م ْ و و   و ْكُفلُ  أ و ُهوْ  أ ْقسم 
ول ة   ُكلِّ  م اْ   أوهوال  الأخ ثل أشهللّ  أوهو  نلتشنوا ونظ الا ل هذا  ا  تشنولالا الذوا ما لننش ا  2)﴾ ش 
 . 3)"الملن  يف ىالاء الوتشنولالا الالشولة  تّونل ال حما  ا  أشهللّ 

 
 أ ي   ل ن ْلا و   فهال و ى أا )أي  ولمل فوهن من  لهللهن ال  ولمل فوهن من ق اهنل كقالل، تلنل :

ْش  ْوا   أ ْحو   اْلح 
 . 5)حوث قنل :"  فلت،  أحو "  4)

                                                 
 .3/44ىال ال ول  م اا   1)
 .19/69ىال ال م وو   2)
 .1/49ملنني الق وا لاف اء   3)
 .18/12ىال ال الكهف   4)
 .1/48ملنني الق وا لاف اء   5)
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َالقولَفيَ)لو(َحرفَمصدريَموصول.06َ
ي:" الأكث  النحالووا   وذك الا )لال  في الح الف الموهلل وةل المما ذك هن الف اء قنل الم اهلل

  1)الأ ال  ايل الما المتأخ وا الت  وشي الأ ال ال قنءل التالول  فلل منو ف غو  أم  كد)من "
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذك  الم اهللي أا  لض النحنال  هلّل )لال  ما الح الف الموهلل وة التي تأتي مالواللة إذا 
 منو ف منض أال مضن تل مثل )من  الموهلل وةل الهذا مذها الف اء الغو  . اللوهن فلل

ال  ن ال الم اهللي منقاللة  تمنو نوهن ما ش ح التىهول   ا منلك؛ حوث وقالل:" ال  تالول 
إ   فلل متو ف منض أال مضن تل الأكث  النحالووا   وذك الا )لال  في الح الف الموهلل وةل 

 . 2)متأخ وا الت  وشي الأ ال ال قنء"المما ذك هن الف اء الأ ال  ايل الما ال
القهلل  وا ا ا منلك أا أكث  القال هن موهلل وة مالواللة  لهلل من وهللل  ا  تما  كقالل، تلنل : 

  هلل هلُلُهوْ  و ال   أي: والهلل أحهللهو أا ولّم .  (3 ى ن ة   أ ْلف   ُول م  ُ  ل الْ  أ ح 
)لال    تكالا  القهلل نقل أ ال حونا في التذوول الالتكمول أا جمهال  النحنال ذه الا إل  أا

ل الهال  أي جمهال  ال و ووال المن نقل  ا الف اء هال  أي جمهال  الكالفووا الذوا  4)موهلل وة مقاقن  
 وجوشالا مجيء )لال  موهلل وة  لهلل: الهلل  والهلل   ا  األكث ل الما غو هن في القاول.

 
َ

َالموصولةَالقولَفيَ يادةَ)م ْن(.07َ
  5)ذها ال و ووا الالف اء أنهن   تشاهلل"قنل الم اهللي:" الالكىنئي أجنش شونهللال )م ْا ل الم

 التوضيحَوالتحليل:َ
وتض  ما قالل الم اهللي أا ال و ووا الالف اء ذه الا إل   هللو جالاش شونهللال )م ا ل القهلل أ جا 
أ ال حونا  اة ذلك  قالل،:" مذها ال و ووا الالف اء أن،   تشاهلل )م ْا  ألنهن اىول الاألىمنء   

 هللو شونهللتهن حوث قنل في ش ح التىهول:" ال  تشاهلل )م ْا  خسفن   ل القهلل ذها ا ا منلك إل  6)تشاهلل"
  9)لاكىنئي"

                                                 
 .1/128تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/223ش ح التىهول   2)
 .2/96ىال ال ال ق ال   3)
 .3/156انظ : انظ  التذوول الالتكمول   4)
 .1/139تالضو  المقنوهلل   5)
 .3/124التذوول الالتكمول   6)
 .1/217ش ح التىهول   9)
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 اءَدِتْبِااْلَباُب 
َ

َالقولَفيَرافعَالمبتدأَوالخبر.01َ
 قنل ا ا منلك:

بَِدَ ت ااااااااااااااااااابَْواَمَ ع اااااااااااااااااااف َرَ وَ  َادَ ِتااااااااااااااااااابَْااْلَِأًَ
َ

اااااااااااااااَ َادَ ت ااااااااااااااابَْالمَ ٍرَبَِب اااااااااااااااْفاااااااااااااااع َخَ رَ َاكَ ذَ ك 
َ

سف النحنال في  افا كل  ما الم تهللأ الالخ   نقل الشنق ي في ش ح، ل وت ا ا منلك اخت
 : 1) ا  خمىة مذاها

من ذك   ا ا منلك ما أ  افا الم تهللأ ا  تهللاءل الاللنمل في الخ   الم تهللأل الهال  أي  أحدهما:
 جمهال  ال و ووا.

 أا ا  تهللاء  افا لام تهللأ الالخ   ملن. والثاني:
 ملن  افلنا لاخ  . أا ا  تهللاء  افا لام تهللأل الهال الالم تهللأ والثالث:
 أا الم تهللأ الالخ    فا كل الاحهلل منهمن ونح ،ل الهال مذها الكالفووا. والرابع:

أا ا  تهللاء  افا لام تهللأ الالخ   ملن ل   مقاقن ل  ل و فا الم تهللأ  غو  الاىقة الو فا  والخامس:
 الخ    الاىقة الم تهللأ.

وث قنل:" الالمىألة قالواةل اللو وتل ض الشنق ي إل  تفنوول الخسف في تاك المذاهال ح
  2)الالخسف فوهن و جا إل  تحقو  اوقسحي   ون ني  او، في التف وا فنئهللال"

َ
 :َمذهبَالفراء

أمن مذهُا الف اء  فهال مذها الكالفووا في أا كّس  ما الم تهللأ الالخ   و فا ونح ،ل القهلل 
 وا الف اء ال وا   3)نفأشن  إلو، الشنق ي  نقل المننظ ال التي ذك هن ا ا األن ن ي في ا نو

 الالج مي.
  ا وحو  شك ون الأ ال الج مي  م  أ ال اجتما أن،قنل الشنق ي:" حك  ا ا األن ن ي في ا نونف 

 :الج ميُ  ل، فقنل ؟شوهللا    فلالا و      .منقا ٌ  شوهللٌ  :هوقالل    ا نيأخ  ْ  :لاج مي الف اءُ  فقنل لالف اء شونهلل
 ل، قنل ل ُ  ْ ه  ظْ أ  ف   :الف اءُ  ل، قنل لاللالامل ما ،تل وتُ  :قنل ؟ تهللاءا  ملن  من :الف اءُ  ل، قنل ل ن  تهللاء
 من :الف اءُ  فقنل للث  م  ت  و     :الج ميُ  فقنل لإذا   ،اْ ثِّ م  ف   :الف اءُ  ل، قنل لوظه    ملن  هذا الج مُي:

 و فلتْ  و      ل ت،ض   شوهللٌ  :هوقالل    ا أخ  ني :الج ميُ  ل، فقنل لوتمثلُ  ال  وظه ُ     نمس كنلوالو  أوت

                                                 
 .619-1/613شنفوة انظ : المقنوهلل ال  1)
 .1/615المقنوهلل الشنفوة   2)
 . 5مىألة:  1/56انظ : ا نونف   3)
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   نحا :الف اءُ  فقنل لا ىو و فا فكوف اىوٌ  الهنء :الج ميُ  فقنل لشوهلل    ا  اللنئهللال    نلهنء   فقنل ؟شوهللا  
 :الج ميُ  فقنل للونح ،  افلن منقا ٌ  شوهللٌ  :قات إذا ا ىموا ما الاحهلل كل   نجلل فإنن لهذا ما ن نلي
 لا خ  و فا أا فجنش لنفى، في م فالت منهمن اىو كل ألا لمنقا  شوهلل في كذلك وكالا أا وجالش
نمن ل نلهنء ن فل،   :الف اءُ  فقنل ؟ا ىو ت فا فكوف لالنوا محل ففي ض  ت، في الهنء الأمن  الا 

 :الج ميُ  قنل لوظه    ملن  :الف اءُ  قنل ؟اللنئهلل ملن  من :الج ميُ  قنل لشوهلل  ا   نللنئهلل  فلنن 
 القلت   لقهلل :الج ميُ  قنل للوتمثّ    :قنل ل،اْ ثِّ م  ف   :الج ميُ  قنل لهن  إظ ومكا   :الف اءُ  قنل ل  ْ ه  أظْ 
  1)"من، ف  ت   فومن
 
 

َخبرَالجملةَبالمبتدأ.َالقولَفيَاسمَا شارةَرابطَال09
ل   نُ  قنل الشنق ي في قالل، تلنل  ْو ٌ  ذ ل ك   الت ْقال ى ال  خ 

:" أا وكالا )ذلك  تن لن  لد)ل ن    2)
  3)خ   الا ن ل الهال  أي الف اء"التقالى ل ال)خو   

َ
 التوضيحَوالتحليل:َ

 أشن  الشنق ي في ش ح، لقالل ا ا منلك:
ي اااااااااااد َرَ ْفااااااااااامَ وَ  َةل ااااااااااامَْيَجَ ِتَأَْي ااااااااااايَوَ ِتَأَْاًَ

َ

َهل اااااااااَتَْيقَ يَِساااااااااذَِىَال ااااااااان اااااااااعًَْةَمَ ي ااااااااااوَِحَ َ
َ

أا خ   الم تهللأ وأتي مف هللا  الوأتي جماةل فإا جنء الخ   جماة اللو تكا هي الم تهللأ في الملن  
  هلل فوهن ما  ا ق و  قهن  نلم تهللأل الما هذ  ال الا ق: اىو ا شن الل في نحال قالل، تلنل :" ال وشن  فس

الل ن  التقالى ذلك خو " الالتقهللو : الل ن  التقالى هال خو ل القهلل  هلل الف اء )ذلك  تن ا لا ن ل اللو  
 م تهللأل الخ    )التقالى ل فهي  نهلل   ملن  )هذا  الالتقهللو : ل ن  التقالى هذا خو .

ل   نُ   قنل الف اء في ملنني الق وا:" القالل،  و فا  قالل،: الل ن  التقالى خو ل  الت ْقال ى ال 
 الوجلل )ذلك  ما نلت،ل الهي في ق اءال أ ّي ال  هلل ار جمولن : الل ن  التقالى خو ل الفي ق اءتنن 

ْو ٌ  ذ ل ك    . 4)ذلك " فنْوا الا ن  أحّا إليل ألن، تن ا ال و ل ذلك خو  ل ف فا خو   د) خ 
 
 

                                                 
 .619-1/616المقنوهلل الشنفوة   1)
 .9/26ىال ال األ  اف   2)
 .1/635المقنوهلل الشنفوة   3)
 .1/283ملنني الق وا لاف اء   4)
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 ااتَهَوَخَأَو اَنَكَباُب 
َ

َالنافيعلىََةالقولَفيَتقدمَخبرَكانَالمنفي.01َ
قنل الم اهللي:" أا الننفي إا كنا غو  )من  جنش التقهللوول قنل في ش ح الكنفوة  نهلل الجموال 

  1)الحك  الخسف  ا  الف اء في التىهول"
 ووا الالف اءل الأجنش   لض الكالفووال القنل ا ا هشنو:" الومتنا التقهللوو  ا  )من   نهلل ال و

ّمو  الف اُء المنا في ح الف  الخّص ا ُا كوىنا المنا  غو  شال الأخالاتهنل ألا نفوهن إوجنال ال  
 . 2)النفي"

الا ا  -غو  الف اء-القنل الشنق ي:" أمن )من شال  الأخالاتهنل فحك  ا ا األن ن ي أا الكالفووا 
  3) ن  ا  )من "كوىنا ما ال و ووا وجوشالا تقهللو أخ ن ه

َ
 التوضيحَوالتحليل:َ

أشن  الم اهللي إل  جالاش تقهللوو خ   كنا  ا  الننفي ق اهن إذا ق ا  ح ف نفي غو  )من ل 
القهلل نقل ا ا منلك في ش ح التىهول جالاش التقهللوو ما النفي  د)من   ا الكالفووا إ  الف اءل حوث 

ل ألا )من   نهللهو لو  لهن توهللو  من أجنش  ا ا كوىنا -إ  الف اء-قنل:" الأجنش الكالفوالا 
ل القهلل تقهللو ذك   ل أي ا ا كوىنا حوث قنل:" الأجنش ا ا كوىنا التقهللوو ما النفي  د)من   4)مىتح "

ل التخووص ا ا كوىنا المنا  غو   5)ما أن، مالاف  لا و ووا في أا )من  لهن ح  وهلل  الكسو"
نشلة: كنا شوهلٌل فنضس ل فنىتالون في جالاش تقهللوو شال الأخالاتهن ألن، نظ  إل  أا: من شال شوهلل فنضس ل  م

 الخ  .
 -أي الكالفووا–فمالقا الخسف في )من  هل لهن ح  الوهللا ال أو  ؟ قنل الشنق ي:" ألنهو 

وجوشالا التقهللوو  ا  )من  في ىنئ  األفلنلل إ  الف اءل فإن،  ا  أوا، في المنال الأواهو في ذلك 
  6)أا )من  لو تىتح  التوهللو "

                                                 
 .1/181تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/218أالض  المىنلك   2)
 .2/166وة المقنوهلل الشنف  3)
 .1/333ش ح التىهول   4)
 .1/333ش ح التىهول   5)
 .2/166المقنوهلل الشنفوة   6)
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  ممن ى   أا الف اء الاف  ال و ووا في أن،   وجالش أا وتقهللو خ   كنا  ا   ا  الوتض
ح ف النفي )من ل ألنهو وذه الا إل  أا )من  لهن وهلل  الكسو؛ فكوف تتقهللو الحقهن أا تتوهلل ل القهلل 

 خنلف الف اء  ذلك مذها الكالفووا.
هشنول فلهللو الجالاش  كمن ذها الف اء إل  تلموو ذلك  ا   قوة ح الف النفي كمن أشن  ا اُ 

 لو  متلاقن   د)من  فحىال القهلل خنلف، ا ا هشنو  قالل،:" الو هلّل  قالل،: 
الَي الَي يد...ََََ...ََََ...ََََ...َََََََََ   1)"علىَالسنَخيراًَ

حوث قهللو ملمالل خ     وشال )خو ا   ا  )  وشال  نفىهنل فنلنحنال وىتهلللالا  ذلك  ا  
و ملمالل الخ    ا  )  وشال  كنا ذلك هلللوس   ا  وحة تقهللو الخ   جالاش تقهللوو اللنملل فإذا تقهلل

 نفى،  ا  )  وشال ل ألا األول في الملمالل أا وقا  لهلل  نما،.
القهلل نقل ا ا األن ن ي ا جمنت في أن،   وجالش تقهللوو خ   )من هللاو   اوهنل حوث قنل في 

 اوهنل المن كنا في ملننهن ما  ا نونف:" ذها الكالفوالا إل  أن، وجالش تقهللوو خ   )من شال 
لو، ذها  لو، ذها أ ال الحىا ا ا كوىنال الذها ال و والا إل  أن،   وجالش ذلكل الا  أخالاتهنل الا 
أ ال شك ون وحو   ا شونهلل الف اء ما الكالفووال الأجملالا  ا  أن،   وجالش تقهللوو خ   )من هللاو  

 . 2) اوهن"
 
 

َالقولَفيَ يادةَ)كان(.00َ
 قنل ا ا منلك:

اااااَادَ  َ ت اااااَدَْق اااااوَ  اااااَوٍَْشااااايَحَ ِفاااااَانَ ك  اااااَا)ك  َام 
َ

ااااااااااَ ااااااااااَمَ ْلااااااااااعََِحَ ْصااااااااااأ ََانَ ك  َ(امَ دَ ق ااااااااااتَ َنَْم 
َ

قنل الم اهللي:" فهو ما قالل، )في حشال   أنهن   تشاهلل في غو  ل خسفن  لاف اء في إجنشال شونهللتهن 
  3)وخ ا "
 التوضيحَوالتحليل:َ

في حشالل الفهو ما  أشن  الم اهللي إل  ذهنا ا ا منلك إل  جالاش شونهللال )كنا  إذا كننت
كسم، أن،   وجالش شونهللتهن في أالل الكسو أال وخ  ل خسفن  لاف اء الذي ذها إل  جالاش شونهللتهن في 
ل الالكالفوالا وجوشالا شونهللتهن في أالل الكسول مثل:  وخ  الكسول فنقالل  ا  مذه ،: شوهلٌل قنئٌو كنا 

 كنا النن  ونفنا.

                                                 
 .1/219أالض  المىنلك   1)
 .19مىألة  1/143ا نونف   2)
 .1/184تالضو  المقنوهلل   3)
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لف اءل حوث قنل:" الأجنش  لض النحالووا القهلل خنلف ا ا منلك في ش ح التىهول مذها ا
شونهللال )كنا  وخ ا  قونىن   ا  إلغنء )ظا  وخ ا ل الالوحو  منا ذلك للهللو اىتلمنل،ل الألا الشونهللال 

ل فقهلل قن  ا ا منلك ذلك  ا  إلغنء  1) ا  خسف األولل فس تىت نح في غو  مالاضلهن الملتنهللال"
 )ظا  إذا القلت وخ ا .

التىهول إل  أا الف اء أجنش شونهللال )تكالا   وا )من  الفلل التلجال كمن أشن  ا ا منلك في 
نحال: من وكالا أقالل هذا الغسول قنل ا ا منلك:" قنل الف اء: الأخالات كنا تج ي مج اهنل قات: ال  

 خسف في شونهللال كنا  لهلل )من  التلج وةل كقالل الشن  :
ااااا ااااام  اااااْنَأَ عَ ْسااااااأ ََانَ اَك  ًَاَذَ آِخااااااَكَ اب اااااجَ د َم 

َ

َِبه اااااااااادَ َ ه ااااااااااب اااااااااانَِم ْجتَ اك  َ(0)ا"ادَ ن ااااااااااعَِوَ َىًَوَ اًَ
َ

الظنه  كسو ا ا منلك أن، والاف   ا  شونهللتهن  لهلل )من  التلج وة إذا كننت فلس  منضون ل 
ل قنل أ ال حونا:" الشونهللال )وكالا  ون غي  3)حوث قنل:" التختص )كنا   جالاش شونهللتهن  افظ المنضي"

 ا  أا شونهللتهن   تكالا إ   افظ أا تحمل  ا  الشذالذل ألا ونحا ال ىوق ذك  ا تفن  
   4)المنضيل فس ون غي أا وقن  إ   ا  من القا ا تفن   او،"

 
 

َالقولَفيَ يادةَالباءَفيَخبرَ)ليس،َوما(.00َ
 قنل ا ا منلك:

اااَدَ ْعاااب َوَ  اااس َيَْ)ل اااَا(َوَ )م  َرَْب اااالخَ َاب اااالََْرَ (َج 
َ

اااااااااَيَِْفااااااااانَ (َوَ )الَ َدَ ْعاااااااااب َوَ َ ااااااااارََّْدَْق اااااااااَانَ ك  َي ج 
َ

   ك نف   الا ،ُ  أ ل ْو   ول:" تشاهلل ال نء في الخ    لهلل )لو ل المن  نحال قالل، تلنل :قنل ا ا  ق
ْ هلل  ُ    

ي   ل ش وش   الا ،ُ  أ ل ْو   ل ال  5) انت ق نو   ذ 
ت ْلم ُاالا     م ن   غ نف ل       ك   م نال  ل ال  6)

نل ال  9) م       ك   ال 
و   لِّْال   وهلل     ظ س 

ال نء  لهلل )من   كالنهن حجنشوةل خسفن  لقالول  ل تشاهلل  لهللهن ال لهلل ل ال  تختص شونهللال  8)

                                                 
 .1/343ش ح التىهول   1)
 .344-1/343ش ح التىهول   2)

ل اللو أقف  او، في هللوالان،ل 3/664في المقنوهلل النحالوة  الال وت ما الكنملل الهال منىالا لل هلل ار  ا  الاحة
 .2/369ال س نى ة في ش ح األشمالني 

 .1/342ش ح التىهول   3)
 .4/219التذوول الالتكمول   4)
 .39/36ىال ال الشم    5)
 .39/39ىال ال الشم    6)
 .11/123ىال ال هالهلل   9)
 .41/46ىال ال فوات   8)
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شونهللال ال نء  لهلل )من   ا  ني تموول فس التفنت إل  مْا منا   1))من  التموموةل القهلل نقل ىو الو، الالف اء
  2)ذلكل الهال مالجالهلل في أشلن هو"

فدددي الخ ددد ل القدددنل الشدددنق ي:" الاألوددد  مدددن ذهدددا إلوددد، ا دددا منلدددكل ألا  ندددي تمدددوو ودددهللخاالنهن 
فوقاللددالا: مددن شوددهلٌل  قددنئول فددإذا لددو وددهللخاالهن  فلددالال قددنل ا ددا خدد الف: إا  نددي تمددوو و فلددالا مددن  لددهللهن 
  ن  تهللاء الالخ  ل الوهللخاالا ال نء في الخ   لتأكوهلل النفيل ثو حك   ا الف اء أن، قنل: أنشهللتني ام أال:

ااااااااااااأَ  ََِاَوَ م  ااااااااااااْنااااااااااااكَ َوَْْنَل ااااااااااااأ ََا َح  َاًَرَ ت 
ََج
َ

اااااااااااااوَ َ َحَ الَْاَِبااااااااااااام  َياااااااااااااقَِتَِعَ َالَْالَ وَ َتَ ْناااااااااااااأَ ر 
َ

ف ل ْت"   3)قنل: فأهللخات ال نء فومن واي )من ل فإا ألقتهن   
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها ىو الو، الالف اء الغو هو ما النحنال إل  شونهللال ال نء في خ   لو  المن  ا  نحال من تقهللو 
ا اىو )من  الخ  هنل في ا ونت الىن قةل القهلل نقل أ ال حونا منا الف اء هللخاللهن إذا شوهللت )كنا   و

  4)النقل جالاش ذلك  ا ال و ووا الالكىنئي.
القالل ا ا  قول "فس التفنت إل  ما منا ذلك" إشن ال إل  مذها ما منا شونهللتهنل مىتشههللا  

  من ال هلل  ا الل ا في شونهللتهن.
نقنل الف اء في قالل، تلنل     ش  ا   ه دذ ا م 

فو،ل  :" نو ت  ) ش ا ل ألا ال نء قهلل اىُتلمات  5)
فس وكنهلل أهل الحجنش ونققالا إ   نل نءل فامن حذفالا أح الا أا وكالا لهن أث  فومن خ جت من،ل 

ُأم ه نت ه وْ  ُها   م نفنو الا  ا  ذلكل أ  ت ى أا كل من في الق وا أت   نل نء إ  هذال القالل، 
ل  6)

الال الهال أقالى الالجهوا في الأمن أهل نجهلل فإنهو وتكامالا  نل نء الغو  ال نءل فإذا أىققالهن  فل
  9)الل  وة"

 فنلكثو  في لغة الحجنش إنمن هال الج   نل نءل ال او، أكث  من جنء في الق وا.

                                                 
 .391-1/397انظ : ملنني الق وا لاف اء   1)
 .1/379ش ح ا ا  قول   2)
 .2/235المقنوهلل الشنفوة   3)

 .2/133ل الخشانة األهللا 1/198الال وت ما الالاف ل الهال  س نى ة في ا نونف 
 .4/379انظ : التذوول الالتكمول   4)
 .12/31ىال ال والىف   5)
 .58/2ىال ال المجنهلللة   6)
 .1/397ملنني الق وا لاف اء   9)
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 اَهاِتَوَخَأإنَّ َوَباُب 
َ

َالقولَبجوا َالعطفَبالرفعَعلىَاسمَإنَوأخواتها.02َ
 قنل ا ا منلك:

اااااااااااوَ  عَ وف اااااااااااطَ عَْمَ َكَ ع ااااااااااافٌَْ َرَ ائَِج  َىل ااااااااااااًَ
:َلَ  َنَ أ َوَ َنَ ِكاااااااااااااااااوأ ْلِحق اااااااااااااااااْتَباااااااااااااااااَن 

َ

اااااااااااااانَْمَ َ َال َمَِكَْتَ ْسااااااااااااااتَ َنَْأ ََدَ ْعااااااااااااااّنَبَ وِبَإَِص 
ااااااااااااال َوَ َتَ ْيااااااااااااال ََونَِدَ َنَِْمااااااااااااا اااااااااااااوَ َلَ ع  َنَ أَ ك 

َ

قنل الم اهللي:"  ملن  أن، وجالش  فا الملقالف  ا  اىو )إّا  المكىال ال  ش ق أا تىتكمل 
اللذلك  خ  هنل الوكالا اللقف  لهلل الخ  ل نحال: إا شوهللا  ذاها ال م الل الالنوا هال الالج، الظنه ل

قنل: الجنئٌش  فلكل ففهو أا النوا هال األولل فإا  قفت ق ل الخ   تلوا النوا خسفن  
  1)لاكىنئي في إجنشت، ال فا ق ل الخ   مقاقن ل اللاف اء في إجنشال ذلك  ش ق خفنء إ  اا ا ىو"

القنل أوضن :" القالل، )ما هللالا لوت الللل الكأّا  ولني: أن،   وجالش في الملقالف  ا  اىو 
ذ  الثسثة إ  النوال ال  وجالش ال فا   ق ل الخ   ال   لهلل ل ألا ملن  ا  تهللاء قهلل تغو  ه

لهللخاللهنل  خسف )إّال الأّال اللكّا  فإنهن   تغو  ملننهنل الأجنش الف اء ال فا  لهلل الخ   في الىتة 
  2)مقاقن  الق ا،  ش ق خفنء إ  اا ا ىو"

وا   ا  إ  ف اء الش ق األالل تمىكن   نحال القنل ا ا هشنو:" اللو وشت ق الكىنئي الال  وم ُنالا ال ذ 
وا   ن    ه نهلُلالا ال ال ذ  الا  ئُ ال الو 

ئ ك تُ  الا ،   إ ا  ل ال ق اءال  لضهو  3) م س  ا الا   ،ُ ال  ا   ُوو  الن   يِّ    
ل ال قالل،:  4)

ق و نٌ    ه ن ل ق   وُا"  . 5)ف إ نِّي ال 
ل القنل  6)اء إذا لو وتقهللو الخ   خفنء إ  اا ا ىو"القنل في مالضا وخ :" اللكا اشت ق الف  

 أوضن :" اللو وشت ق الف اء الش ق الثنني كالا اللنمل إّا الأّا اللكّا تمىكن   نحال:
َيس َِماااااااااااَلَ ي ااااااااااَتَِْنااااااااااأَ يَوَ ِناااااااااات َيَْاَلَ ي اااااااااا
َ(7)"يس َِناااااااااَأَ ه اااااااابََِس َيَْل ااااااااَةٍَدَ ْلاااااااايَبَ ِفاااااااا

َ

 
                                                 

 .1/278تالضو  المقنوهلل   1)
 1/279تالضو  المقنوهلل   2)
 .5/69ىال ال المنئهللال   3)
 .33/56ىال ال األحشاا   4)
 .1/312أالض  المىنلك   5)
 .1/314أالض  المىنلك   6)
 .1/319أالض  المىنلك   9)

 .2/144الهما الهالاما  17/19الال وتنا ما ال جشل  س نى ة في خشانة األهللا 
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 ش فوهن  نحال:القنل ا ا قوو الجالشوة:" ال  وو  احتجن  الف اء  ا  الجالا
َياااااااااااَليتناااااااااايَوأنااااااااااتَياااااااااااَلماااااااااايس
َفااااااااايَبلااااااااادةَلااااااااايسَبهااااااااااَأنااااااااايس

َ

  1) حتمنل كالا )أنت   م تهللأ خ    محذالفل تقهللو  : أنت  ملي"
 

أي: لوت الللل   2)القنل ا ا  قول:" الأجنش الف اء ال فا  فو، متقهللمن  المتأخ ا  ما األح ف الثسثة"
 الكأّا.
 

  جالاش اللقف  نل فا ق ل الخ    ش ق أا وكالا القنل ا ا جن  :" الالاف  الف اء الكىنئي  ا
اىو )إّا    وظه  فو، ا   اال كقاللك: إّا هذا الشوهلٌل قنئمنال الجلل ىو الو، من ال هلل ما مثل هذا 

  3)غاقن"
 

القنل الشنق ي:" الذها الف اء إل  التف قة  وا من لو وظه  فو، ا   اا فوجالش فو، ال فا في 
، ا   اا فس وجالش إ  النوال فتقالل  ا  مذه ،: إنك الشوهلل الملقالف  او،ل ال وا من ظه  فو

نهو الشوهلل قنئمالال ال  تقالل: إا شوهللا  ال م ال قنئمنا" ل القنل في مالضا وخ :" الالمخنلف  4)ذاه نال الا 
في المىألة هال الف اءل فأجنش أا وقنل: كأا شوهللا  أىهلٌل ال م اٌلل الللل شوهللا  قنئٌو ال م الل اللوت شوهللا  

  5)قنئٌو ال م ال"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذك  ا ا منلك في ألفوت، جالاش اللقف  نل فا  ا  اىو )إّا   ش ق اىتكمنل الخ  ل  حوث 
ا شوهللا  ذاها  نمن وأتي  لهلل  كمن في المثنل الذي ذك   الم اهللي: الا    وتقهللو الملقالف  ا  الخ  ل الا 

نمن الالاجا  ال م الل فوجالش في ) م ال  ال فا الالنوال ال  وجالش اللقف  نل فا ق ل الخ  ل الا 
النوال الهذا الذي ذك   ا ا منلك هال مذها ال و ووال أمن الكالفوالا فقهلل أجنشال  اللكا  خسفل 
حوث قنل ا ا األن ن ي في ا نونف:" ذها الكالفوالا إل  أن، وجالش اللقف  ا  مالضا )إّا  ق ل 

                                                 
 .378-1/379إ شنهلل الىنلك   1)
 .1/399 قول  ش ح ا ا  2)
 .2/44ش ح ا ا جن     3)
 .2/391المقنوهلل الشنفوة   4)
 .2/382المقنوهلل الشنفوة   5)
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لقف  ا  المالضا ق ل تمنو الخ  ل الاختافالا  لهلل ذلك ... الذها ال و والا إل  أن،   وجالش ال
 . 1)تمنو الخ    ا  كل حنل"

 ا   -كمن أشن  الم اهللي -الهذا خسفن  لمن ذها إلو، الف اءل حوث أجنش اللقف  نل فا 
اىو )إّا الأّا اللكّا الللل اللوت الكأّا   لهلل الخ  ل الأجنش  أوضن  ق ل اىتكمنل الخ    ش ق خفنء 

 ا   اال 
 

المىألة مذها الف اءل هلللوا، قالل ا ا قوو الجالشوة:" ال   القهلل  ن ض ش اح األلفوة مما ذك الا
وو  احتجن  الف اء  ا  الجالاش"ل الكذلك ذها ا ا  قول في قالل،:" الأمن لوت الللل الكأّا فس 

ل القنل ا ا جن   في تغاوق ىو الو، لقالل  2)وجالش ملهن إ  النوا ىالاء تقهللو الملقالف أال تأخ "
  3)الذي ذك نن  الهال حىا"الف اء:" فهللّل هذا  ا  وحة الالج، 

 

ل فأمن القون   4)ال ن ض، الشنق ي  نلقالل:" الالوحو  من ذها إلو، الننظو لاقون  الالىمنت"
 الذي ذك   الشنق ي فلا  الجهوا:

نك الشوهلٌل ذاه نا - ا  مذها الكىنئي–أنك إذا قات: إّا شوهللا  ال م اٌل قنئمنا  أحدهما: ل الا 
ن   ن  تهللاءل الالجا أا وكالا شوهلٌل  نمس  في الخ   أوضن ل الجا أا وكالا م فال  - ا  مذها الف اء–

 فوةهللي ذلك إل  أا ولمل  نمسا ملن في ملمالل الاحهلل  مس  الاحهللا ل الذلك فنىهلل.
من قنل، المةلف ما أّا إّا الأخالاتهن قهلل ث ت قالال ش ههن  كنا الأخالاتهنل فكمن امتنا  والثاني:

 لك ومتنا في إّا.في كنا اللقف  ا  مالضلهن م فال هن  نتفن  فكذ
َ
َ

 :َأماَوجهَالعطفَعلىَاسمَ)إن(َالواقعَبعدَالخبرَففيهَتفصيل
ذها الف اء إل  أا الج، اللقف  ا  اىو إّا أن، م فالت  ا  ا  تهللاء الاىتئننف جماة 

ل فمنهو  5)ملقالفة  ا  أخ ىل القهلل ذك  الشنق ي الجالهلل اختسف ك و   وا النحنال في الج، اللقف
قة ما  نا   قف المف هللاتل الأا قاللك: إا شوهللا  قنئٌو ال م اٌل؛  قف فو، ما جلل ذلك  قفن  حقو

  م ال  ا  مالضا شوهللل الهال ال فا

                                                 
 .23مىألة  1/169ا نونف   1)
 .1/399ش ح ا ا  قول   2)
 .2/45ش ح ا ا جن     3)
 .2/391المقنوهلل الشنفوة   4)
 .368-2/366انظ : المقنوهلل الشنفوة   5)
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قنل الشنق ي:" الالذي  او، األكث  أا ال فا في الملقالف:  ا  ا  تهللاء الاىتئننف جماة 
ا ملقالفة  ا  أخ ىل الهال األظه  ما كسو ىو الو،ل النقل  ا األخف ل الالف اءل الالم  هللل الا 

 . 1) ..." -في غو  ا وضنح-الى ا ل الالفن ىي 
القهلل ذها الشنق ي إل  ت جو  ال أي الثنني الذي  او، الف اءل حوث قنل:" الهال الوحو  

  2)ما المذه وال الالملتمهلل الملضالهلل  نلهلللول"
 

 َ)َفيهاَالوجهان:َيجو التوكيدَوعطفَالبيانَوالنعتَلخبرَ)إن
ا الالنلت حكمهن  نهلل الج مي الالشجن  الالف اء حكو قنل الشنق ي:" الالتالكوهلل ال قف ال ون

ا شوهللا  قنئٌو نفى ، النفُى،ل المن،   إ ا   لْ قُ اللقف النىقيل فتقالل: إا شوهللا  قنئٌو الظ وف  الالظ وُفل الا 
ل ا ،   ُكا ،ُ  األ ْم   

ا شوهللا  قنئو أخالك الأخنكل   3) في ق اءال  فا )كل ل الهي أل ي  م ال  ا اللسءل الا 
وُ    نْلح  ِّ  و ْقذ فُ     ِّي إ ا   ُقلْ النالت قالل ار ى حنن،  الجلاالا ما اْلُغُوالا     س 

  سو  الغوالاال  4)
  5)الال فا ق اءال الى لةل الالنوا   ا إىحن  ال وى   ا  م "

أي أا الف اء أجنش الالجهوا: ال فا الالنوا في التالكوهلل ال قف ال ونا الالنلت لخ   )إا ل 
ل ا ،   ،ُ ُكاّ  األ ْم    إ ا   ُقلْ ، قنل الف اء:" القالل

فما   فا  جلل )كل  اىمن ل ف فل،  نلسو في رل الما   6)
 ل النلت األم  في اوقسح الكالفووا ولني التالكوهلل. 9)نوا )كا ،  جلا، ما نلت األم "

َ
َ

                                                 
 .2/369المقنوهلل الشنفوة   1)
 .2/369المقنوهلل الشنفوة   2)
 .3/154ىال ال ول  م اا   3)
 .34/48ىال ال ى أ   4)
 .2/396المقنوهلل الشنفوة   5)
 .3/154ىال ال ول  م اا   6)
 .1/188ملنني الق وا لاف اء   9)
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َالقولَفيَهم ةَ)إّن(َالواقعةَبعدَالَجرم.03َ
:" أا تقا  لهلل )  ج و ل الالغنلا الفت ل  قنل ا ا هشنو في جالاش فت  الكى  همشال إاّ 

و      نحال: و ْلا وُ  الّا،   أ ا   ج   
ل فنلفت   نهلل ىو الو،  ا  أا )ج و  فلل منضل ال)أا  الواتهن  1)

فن لل أي: الجا أا ار ولاول ال)   واةل ال نهلل الف اء  ا  أا )  ج و   منشلة    جلل 
ْا   لهللهمن مقهلل  الل الالكى   ا  من حكن  الف اء ما أا  لضهو ونشلهن منشلة الملننهمن:   ُ هلل ل ال)م 

  2)الوموال فوقالل:   ج و  تونك"
 التوضيحَوالتحليل:َ

أجنش الف اء فت  همشال )إّا  الالاقلة  لهلل )  ج و   ا  أنهن  منشلة    جلل الملننهن:    هللل 
ْا   لهللهمنل الالتقهللو  :   ج و ما أا ار ولاول فتفت  فد)   ننفوة لاجن ل ال)ج و  اىمهنل القهلّل  )م 

همشال إّا  لهلل ح ف الج ل ألنهن تةالل  لهلل   موهلل  منوالا  ا  نشت الخنفضل الأجنش كذلك 
الكى  ما أا  لضهو ونشل )إّا  منشلة الوموال فوقالل:   ج و  تونكل الالكى   ا  أنهن الاقلة في 

 جالاا القىو فتةالل  جماة فتكى  همشتهن.
 

َاالبتداءَعلىَخبرَ)إّن(َالمكسورةَإذاَكانَجامداًََجوا َدخولَالم.05َ
قنل ا ا هشنو:" التهللخل  و ا  تهللاء  لهلل )إّا  المكىال ال  ا  الخ  ل الذلك  ثسثة ش الق: 

" ل القنل أوضن :" الأجنش األخف  الالف اء الت لهمن ا ا منلك: إّا  3)كالن، مةخ ا ل المث تن ل الغو  منض 
  4)ل ألا الفلل الجنمهلل كن ىو"شوهللا  لنلو ال جلل ال للى  أا وقالو  

ذا كنا منضون  غو  متو ف فظنه  كسو المونف جالاش هللخالل السو  القنل ا ا  قول:" الا 
ا  م ا  ل ئ  ال جلل الهذا مذها األخف  الالف اءل الالمنقالل أا   او،ل فتقالل: إا شوهللا  لنلو ال جلل الا 

 . 5)ىو الو،   وجوش ذلك"
 التوضيحَوالتحليل:َ

ا األخف  الالف اء أجنشا هللخالل  و ا  تهللاء  ا  خ   إّا إذا كنا الخ   وتض  ممن ى   أ
فلس  جنمهللا ل ألا الجنمهلل كن ىول الذك  ا ا  قول أا وكالا الفلل منضون  غو  متو فل  خسف 

 ا ا هشنو في تحهللوهلل الجنمهللل كمن نقل ا ا  قول  هللو جالاش ذلك  نهلل ىو الو،.

                                                 
 .16/23ىال ال النحل   1)
 .1/371أالض  المىنلك   2)
 .1/371أالض  المىنلك   3)
 .1/371أالض  المىنلك   4)
 .1/397ا ا  قول  ش ح  5)
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َالقولَفيَ)إِن(َالمخففة.06َ
 قول:" الأمن )إا   الننفوة فذها أكث  ال و ووا الالف اء أنهن   تلمل شوئن ل المذها قنل ا ا 

أنهن تلمل  مل لو ل القنل  ، ما ال و ووا أ ال الل ن  الم  هللل الأ ال  ك   -خس الف اء–الكالفووا 
 ا الى ا ل الأ ال  اي الفن ىيل الأ ال الفت   ا جنيل الاختن   المونفل الش و أا في كسو ىو الو، 

 شن ال إل  ذلكل القهلل ال هلل الىمنت  ،ل قنل الشن  :إ
عَ ِلَوَْتَ ْسااااااااااامَ َوَ ْنَه اااااااااااإَِ اااااااااااىَأَ ل اااااااااااياًَ َدٍَح 

َ

اااااااااااااااالمَ َفَِعَ ْضاااااااااااااااىَأَ ل اااااااااااااااَعَ الَ إََِ َ 1)ينَِانَِج 
َ

 القنل وخ :
بانقضاااااااااءَحياتااااااااه َإِنَالماااااااارء َمْيتاااااااااًَ

َ

َ(0)ولكااااااْنَبااااااأْنَي ْبغ اااااااىَعليااااااهَفي ْخاااااااذالَ"َ
َ

َََ
 التوضيحَوالتحليل:َ

و ا ُا منلك في أا )إا  المخففة لوىت ننفوة ال  تلمل  مل ذها ال و والا الالف اء الالافقه
نمن هي تالكوهللوةل كمن أشن  إل  ذلك الشنق ي في قالل،:" الهذا الذي ق    الننظو م ني  ا   لو  الا 
مالافقة أهل ال و ال في أّا )إا  المخففة لوىت الننفوةل  ل هي التالكوهللوةل خسفن  لما قنل: إنهن 

 . 3)لكالفووا"الننفوةل ... الهال مذها ا
القهلل ذك  ا ا منلك في ش ح التىهول أا )إْا  المقوالهللال  نهلل الكالفووا لوىت هي المخففة 
ما )إّا  حوث قنل:" المذها الكالفووا أّا )إْا  المشن  إلوهن    مل لهنل ال  هي مخففة ما إّال 

ْا ُكّس   ل هي الننفوةل الالسو  لهللهن  ملن  )إ  ل الوجلاالا النوا في  لل وفى    ف الا 
 ْفِّو ن ُهو  . "(4ل ُوال 

القهلل الاف  الشنق ي مذها ال و ووا الالف اءل حوث قنل:" الالذي وهللل  ا  من ذها إلو، 
فِّو ن ُهوْ  ل م ن ُكدسًّ  ال ا  اْ الننظو مجيء النوا  ا الل ا كق اءال ما ق أ  ل ُوال 

ذا ث ت لهن النوا   5) الا 
ل فس وقنل في ا وة)إْا كس   منوالا  قالل،:  نهلل التخفوف لو وو  أا تكالا الننفوة أوس  

 . 6))لوالفونهو  أال  فلل وفى  "

                                                 
 .1/218الهما الهالاما  4/154ال وت ما المنى حل الهال  س نى ة في خشانة األهللا   1)
 .318-1/319ش ح ا ا  قول   2)

 .1/255الال وت ما القالولل الهال  س نى ة في األشمالني 
 .388-2/389المقنوهلل الشنفوة   3)
 .1/418ش ح التىهول   4)
 .11/111ىال ال هالهلل   5)
 .2/388هلل الشنفوة المقنو  6)
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 كس   نو الا فإنهو  إا) خّففالا الذوا الأّمنقنل الف اء ملاقن   ا  تخفوف )إا  في ا وة:" 
اْ : قانن كأّنن: القنلالا ل لوالّفوّنهو)د   الذي الفلل وقا إنمن السو ألال أشتهو،   الج، الهال لكّس  لوالّفوّنهو الا 

 أا ووا  ال  لقنئوٌ  شوهللٌ  إاْ : تقالل أا ووا  كمن ذلك لوا   كلّ )  فلت فاال لق ا، شيء  ا   لهللهن
 . 1)"السو الف  إ ّ  في خقأ فهذا لأض ا إ ّ  شوهللا   من: كقاللك تأالواهن ألا لألض اُ  شوهللا   إاْ : تقالل

 اءال  ا  جلل )إْا  ننفوة القهلل  ا  ا ا منلك  ا  قالل الف اء  نلقالل:" فقهلل أق   أا حمل الق
الالسو  ملن  )إ   خقأل ال  شك في وحة الق اءالل فإنهن ق اءال المهللنووا الالمكووال ال  تالجو، لهن إ  
تالجو، ال و ووال التالجو، الكالفووا خقأ  شهنهللال الف اءل فاو و   إ  تالجو، ال و ووال فتلوا الحكو 

 .  2) وحت،"
أن، وخنلف مذها الف اء الا ا منلك الأكث   الوظه  لهللي ما قالل ا ا  قول )الش و 

ال و ووال حوث أ مات )إا  الننفوة في الشنههللوا المذكال وا في نو،  مل لو ل ف فا  هن ا ىو 
 الذي هال الضمو  المنفولل النوا خ  هن الذي هال قالل،: مىتاللون .

 
َ

َفيَخبرَ)أْن(َالمخففةَبغيرَ)ال(َالمضارعَالقولَبجوا َرفعَالفعل.07َ
لشنق ي:" القنل الف اء: لال ُ فا الفلُل في خ   )أْا   غو  )   كنا والا ن ل كقاللك: قنل ا

 حىْ ُت أْا تقالُل ذلكل ألا الكنف تحىُا ما أال حى ت أّنك تقالل ذاكل الأنشهلل:
َباااااااااااااااااااالد َقاااااااااااااااااااومٍَ َأْنَت ْهِبِطاااااااااااااااااااين 

َ

ح"َ َماااااااااااااااااااانَالط ااااااااااااااااااااال  َ(2)ي ْرت ع ااااااااااااااااااااون 
َج
َ

َ

 التوضيحَوالتحليل:َ
لف اء ذها إل  جالاش  فا الفلل المضن ت الالاقا في خ   )أْا  وتض  ما قالل الشنق ي أا ا

 غو  )  ل كنلمثنل الذي ُذك ل القهلل  وا الشنق ي في مالضا وخ  تضلوف ىو الو، لذلكل حوث 
ا كنا قهلل ضلف، ىو الو، فاو ومنل، ال ّتةل قنل: الا او أن، ضلوف في الكسو أا تقالل: قهلل  قنل:" الا 

 . 4) امُت أْا تفلُل ذاك"
 
 

                                                 
 .387-1/399ملنني الق وا لاف اء   1)
 .1/416ش ح التىهول   2)
 .2/473المقنوهلل الشنفوة   3)

 .1/292الش ح األشمالني  9/9الال وت ما مجشالء الكنملل الهال لاقنىو  ا ملا في ش ح المفول 
 .2/473المقنوهلل الشنفوة   4)
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َالقولَفيَجوا َنصبَخبرَ)ليت(.01َ
و  م ا حوث ق و    هذ  الح الف   ا   م ل  ال  فا  في الخ    ما ن وا   قنل الشنق ي:" إا  الن نظ 
ل فأم ن الف  اُء فأجنش  نوا  خ   لوت  نل ف ت،  ل م ا أجنش  في الخ      الن وا  الم تهللأ؛ هلل ل  ذلك  ا  ُمخ 

  ا  ذلك فومن أنش هلُلال  م ا قالل   ة ة ل الأنش هلل  ىو الو، أوضن : الحهللهنل الالاف ق ُ، الكىنئي  
َأيَ اااَليااي بَ ااااااات  و اِجعَ ااااام َالص  َ 1)ااااااااَر 

 الأنشهلل أوضن :
َىت اااىَالفَ ل اااياااع َعَ جَِالرَ َوَ ه اااَاببَ الش اااَتَ ْيااالَ 

َ

ااااااااوَ َ "وَ اأْلََئَ دَِالب ااااااااَوَ ه ااااااااَانَ الشاااااااايبَك  َ(0)ل 
َ

   
 التوضيحَوالتحليل:َ

سو الشنق ي  ا  جالاش نوا خ   )لوت   ا  مذها الف اء الالكىنئيل الهذا خسفن  هللل  ك
لمن ذها إلو، ال و والا في  فا خ  هنل الالاض  ما كسم، أا ذلك متلا   د)لوت  الحهللهن هللالا 
ىنئ  الح الفل ألا الكالفووا ذه الا إل  جالاش نوا الخ   في  نقي الح الفل حوث قنل 

جنشالا ذلك أوضن  في ىنئ  أخالات لوتل فوجالش  نهللهو: إّا شوهللا  قنئمن ل الشنق ي:" ال نقي الكالفووا أ
ما قالل الن ي   3)اللكّا شوهللا  قنئمن ل الكأا شوهللا  قنئمن ل الما حجتهو  ا  ذلك في )إّا  من في الحهللوث

" وا  خ   وفن ه ن و  ل ى ْ ل   . 4):" إ ا  ق ْل   ج 
لذي أنشهلل  ىو الو،  نلقالل:" الوجالش النوا القهلل  ا  الف اء في ملنني الق وا  ا  ال وت ا

ل الموقا  اللمنهلل  نهلل الف اء ما الموقاحنت التي كنا وىتخهللمهن في كت ، الولني  هن  5) نللمنهلل"
ك   م اْ  اْلح     ُهال   ه دذ ا ك نا   اْ إ  ضمو  الفولل حوث وقالل في الضمو  )هال  في قالل، تلنل   نهلل    

(6  
  9)الفلل نو ت الح "قنل :" إا جلاتهن  منهللا   منشلة 

القهلل خنلف الشنق ي  الف اء  الالكالفووا الذها مذها  ال و ووا الا ا  منلكل حوث قنل في 
الحهللوث الذي اىتشههلل  ، الكالفوالا:" الأمن الحهللوث فحما، الننظو في ش ح التىهول  ا  أا )ق ْل   

                                                 
 1/248ل ال س نى ة في األوالل في النحال 1/98الشل اء  هذا  وت ما ال جشل الهال لالجن  في ق قنت فحالل  1)

 .  17/235الخشانة األهللا  1/477الالمفول  213الهلل ئل ا  جنش 
 .317-2/379المقنوهلل الشنفوة   2)

 .1/397الش ح التىهول  2/212الالشاه   1/379الال وت ما الكنملل الهال  س نى ة في ملنني الق وا لاف اء 
 .195 و الل الهال في وحو  مىاول حهللوث  قو حهللوث وحو ل  الا  أ ال ه  3)
 .2/317المقنوهلل الشنفوة   4)
 .1/378ملنني الق وا لاف اء   5)
 .8/32ىال ال األنفنل   6)
 .1/379ملنني الق وا لاف اء   9)
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ا غو  وحو ل الهذا موهللُ  ق ل ْ ُت الشيءل أي: جلات، في القل ل الى لوا ظ فل الالملن   ا  هذ
ل كمن ذها ا ا منلك  1)كا، تكافل الالالج، في هذا أا ُو هلّل  نهللال   القات،ل إْا لو وكا ل، تأالول ىنئا"

في ش ح التىهول إل   هلل من اىتشههلل  ، الكالفوالا  نلجالاشل حوث قنل:" ال  حجة في شيء ما ذلكل 
  2) مكنا  هلل  إل  من أجما  ا  جالاش "

 

                                                 
 .2/312المقنوهلل الشنفوة   1)
 .392-1/397انظ : ش ح التىهول   2)
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 سْنِجْللِ ِةَياِفا( النَّ)َلَباُب 
َ

َالقولَفيَاسمَ)ال(َالنافيةَللجنس.09َ
 قنل ا ا منلك:

اااااالَ  اااااااجََْ(نَ ِإَ)َع م  َْةَرَ ِكاااااايَنَ ِفااااااَ(الَ ا)َِْلَلااااااع 
َ

ْفااااااااااااااااااارَ َ ااااااااااااااااااامَ َوَْأ ََكَ ْتااااااااااااااااااااءَ جَ َةًَدَ م  َْةَر َرَ ك 
َ

قنل الشنق ي:" القهلل أجنش في التىهول  ا  قاة  إذا كننت المل فة وو   تنكو هن كنأل سو   
  1)ا شن الل خسفن  لاف اء"كنلمضم ات الأىمنء 

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

وتض  ما  وت ا ا منلك أن، اشت ق للمل )   الننفوة لاجن   مل )إّا  أا وكالا ا ىو 
ل أي: مىتقٌ  في  الذي تلمُل فو، نك ال ل اللو وقّوهلل   كالن، اىمن  أال خ  ا ل فتقالل:    جل  في الهللا  

 الهللا ل ال  ك وو  ما الاللهللاا مو الُح.
الذها الف اء إل  جالاش إ منل )   الننفوة لاجن  في المضم ات الأىمنء ا شن ال  ا  أا 
وكالا هذا الضمو  محكالمن   تنكو   النو ،ل   أا وةالل كمن ذها ا ا منلكل القهلل نص ا ا منلك 
 ا  ذلك في ش ح التىهول  قالل،:" الأجنش الف اء أا وقنل:   هالل ال  هيل  ا  أا وكالا الضمو  

   محكالمن   تنكو   النو ،ل فأجنش:   هذوا لكل ال  هنتوا لكل  ا  أا وكالا اىو ا شن ال اىو )
 . 2)اىو )   محكالمن   تنكو  "

 

                                                 
 .2/415المقنوهلل الشنفوة   1)
 .1/449ش ح التىهول   2)
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 اَهاِتَوَخَأَظنَّ َوَباُب 
َ

َالقولَفيَناصبَالمفعولَالثانيَلظنَوأخواتها.21َ
فكنا  ا  هذا  قنل الشنق ي:" قنل الفن ىي في التذك ال حوا ذك  هذا المذها  ا الف اء:

ما أالل  النن   أا وقالل: إا المفلالل الثنني لو   حنلل ألا الحكنوة حكمهن أا تكالا ما الجمل 
الالكسو التنول و وهلل: الالحنل إنمن تأتي  لهلل تمنو الكسول فواشم،  هلل الى الحنل في المفلالل الثنني هنن 

 . 1)تننقض ظنه " أا وكالا الظا الاقلن  في أوا،  ا  المف هلل    ا  الحكنوةل الهذا
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
ذك  الشنق ي اختسف النحنال في ننوا المفلالل الثنني لظا الأخالاتهنل فقهلل ذها الف اء  

إل  أن، منوالا  ا  الحنلل الهذا هال مذها الكالفووال المذها ال و ووا أا نو همن نوا 
لكالفوالا إل  أا خ   المفلاللل القهلل نّص  ا  ذلك ا ا األن ن ي في ا نونف حوث قنل:" ذها ا

كنا الالمفلالل الثنني لظننت نوا  ا  الحنلل الذها ال و والا إل  أا نو همن نوا المفلاللل 
 . 2)   ا  الحنل"

القهلل انتو  الشنق ي لمذها ال و ووا الا ا منلك حوث قنل:" فنلوحو  من ذها إلو، 
  3)الننظو الال و والا"

 
 

                                                 
 .454-2/453المقنوهلل الشنفوة   1)
 .119مىألة  2/318ا نونف   2)
 .2/454المقنوهلل الشنفوة   3)
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 لاِعَفاْلَباُب 
َ

َالفعلَإذاَفصلَبينَالفعلَوفاعلهَبفاصلالقولَفيَتاءَتأنيثَ.20َ
 قنل ا ا منلك:

َيِفاااااَاءَِالت اااااَكَ رَْت اااااَلَ ْصااااافَ الََْيحَ ِبااااايَ َدَْق اااااوَ 
َ

َبَِاِضاااااااقَ ىَالَْت ااااااا:َأَ وَِْحااااااانَ َ َالَْْناااااااي  َفَِاِقاااااااوَ ت 
َ

 قنل الشنق ي:" الأنشهلل الف اء:
ااااااااااااْماااااااااااَنَِإَِ غ  َةٌَدَ اِحاااااااااااوَ َنَ كَ نَِْماااااااااااَّرهَ ر أًَ

َ

َ(0)"ورَ رَ ْغاااااامَ اَلَ ي َنَْيَالاااااادَ دكَِفااااااْعاااااابَ يَوَ دَِْعاااااابَ َ
َ

 التوضيحَوالتحليل:َ
ذها ا ا منلك في ألفوت، إل  أا الفلل قهلل وىنهلل إل  اىو ظنه  حقوقي التأنوثل فس تاح  
الفلل   سمُة التأنوثل الوىت نح ذلك لالجالهلل الفنول الحنول  وا الفلل الفن ا،ل القهلل اىتشههلل 

ا الفلل )غ    الفن ا، الشنق ي  ا  ذلك  من أنشهلل  الف اء في ملننو، ما جالاش ذلكل حوث فول  و
 )الاحهللال   فنول الهال )منكا  فذكِّ   الفلُل الالفن ل المةّنٌث حقوقي التأنوث.

ش ْيء   ُكلِّ  ث م   اتُ  إ ل ْو،   ُوْج   قنل الف اء في ملنني الق وا:" القالل، 
ال)تج    ُذكِّ  ت  (0)

ا كنا )الثم ات  مةنثةل ألنك ف قت  ونهمن  د)إلو، ل كمن ق  نل الشن  :)ُوج   ل الا 
 

اااااااااااَنَِإَِ غ  َةٌَدَ اِحاااااااااااوَ َنَ كَ نَْهَِمااااااااااارَ امااااااااااار أًَ
َج
َ

َورَ رَ ْغااااااامَ ياَلَ نَْيَالااااااادَ ِفاااااااَدكَ ْعااااااابَ يَوَ دَِْعااااااابَ َ
َ

 القنل وخ :
َْوءٍَأمَُّس اااااااااااَطااااااااااالَ يَْخَ اأْلَ َدَ ِلاااااااااااوَ َدَْق ااااااااااالَ 

َ

اااااااعَِل اااااااعَ َ اااااااوَ َبٌَل ااااااااَحَ اسااااااامهَ َىَِقم  َ(2)ام"ش 
َ

  الفلل التأنوث، إذا ذك  ما أا )الثم ات  مةنث مجنشي التأنوث  ن ت ن  مف هلل ل الوجالش مل، تذكو
الفلل هللالا الفولل فتقالل: قالت الشم  القاا الشم   ا  مذها الجمهال ل القالل، تلنل :" 
الجما الشم  الالقم " هللالا الفولل ال او، فإا ال و ووا ولنماالا جما المةنث الىنلو ملنماة مف هلل  

المةنث التذكو  الالتأنوث ألا المف هلل وىاو فو،ل الأمن الكالفوالا فوجوشالا ما جما التوحو  المذك  ال 
 لافللل الاحتجالا  قالل، تلنل :" إذا جنءك المةمننت".

 
                                                 

 .2/593المقنوهلل الشنفوة   1)
 .6/65الهما الهالاما  5/93الش ح المفول  2/414الال وت ما ال ىوقل الهال  س نى ة في الخونئص 

 .28/59ىال ال القوص   2)
 .1/627ملنني الق وا لاف اء   3)

 3/349الالمقتضا  2/414ل ال س نى ة في الخونئص 1/529ل وت ما الالاف ل الهال لج و  في لىنا الل ا ا
 .2/112الأالض  المىنلك  1/159الا نونف 
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َالقولَفيَتقديمَالمحصورَبا)إال(َفاعاًلَكانَأوَمفعوال.20َ
  1)قنل الم اهللي:" مذها ال و ووا الالف اء الالكىنئي إجنشال تقهللوو المفلالل إذا حو   د)إ  "

  2)الالف اء الا ا األن ن ي تقهللوم،  ا  الفن ل"القنل ا ا هشنو:" الأجنش ال و والا الالكىنئي 
قددنل ا ددا  قوددل:" المددذها أكثدد  ال ودد ووال الالفدد اءل الا ددا األن ددن ي؛ أندد،   وخاددال: إمددن أا وكددالا 
المحوال   هن فن س ل أال مفلال  ل فإا كنا فن س  امتنا تقهللومد،ل فدس وجدالش: مدن ضد ا إ  شودهلٌل  مد ا ل 

 فأمن قالل،: 
َهيجاااااتَلنااااااَفلااااامَياااااْدِرَإالَاََماااااا

َج
َ

َ...َََََََََ...َََََََََ...ََََََََ... (3 َ
َ

ل  ا  أا )من هوجت  مفلالل  فلل محذالفل الالتقهللو : هلل   ى من هوجت لننل فاو وتقهللو الفن ل  فُأالِّ
ا كددنا المحوددال  مفلددال   جددنش  المحوددال   ادد  المفلدداللل ألا هددذا لددو  مفلددال   لافلددل المددذكال ل الا 

  4) م ا  شوهلٌل"تقهللوم،ل نحال: من ض ا إ  
 التوضيحَوالتحليل:َ

اختاف النحنال فدي تقدهللوو المحودال   دد)إ   فدي الجمادة الفلاودة كمدن أشدن  إلد  ذلدك شد اح األلفودةل 
فقهلل ذها أكث  ال و ووا الالف اء الا ا األن دن ي أند،   وجدالش تقدهللوو المحودال   دد)إ   إذا كدنا فدن س ل 

: مدن ضد ا إ  شوددهلٌل  مد ا ل أمددن اىتشدهنهلل المجوددشوا ففدي المثدنل الىددن     وجدالش  ادد  مدذه هو القددالل
  قالل الشن  :

َفلااااامَياااااْدِرَإالَاََمااااااَهيجاااااتَلناااااا
َج
َ

َ...َََََََََ...َََََََََ...ََََََََ... َ
َ

فظنه   أن، قهللو الفن ل المحوال   دد)إ    اد  المفلداللل فقدهلل أاللدال  إلد  أا )مدن  فدي ال ودت اىدو  
و وددهلل  إ  ار هلل ى مددن هوجددت لنددنل أمددن إا كددنا المحوددال  مالوددالل مفلددالل لفلددل محددذالف تقددهللو  : فادد

 مفلال   جنش تقهللوم،ل نحال: من ض ا إ   م ا  شوهلٌل.
القددهلل ذهددا الكىددنئي كمددن أشددن  إلدد  ذلددك ا ددا  قوددل فددي شدد ح، إلدد  "أندد، وجددالش تقددهللوو المحوددال  

  5) د)إ   فن س  كنا أال مفلال "
ُجُشاللي  الالش ا اْل وا أن،   وجالش تقهللوو ال ا  خسف الكىنئي ذها  لُض ال و ووا الاختن   ال

 المحوال   د)إ   فن س  كنا أال مفلال .

                                                 
 .1/248تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/173أالض  المىنلك   2)
 .299وهلل   وت ما القالولل الهال لذي ال مة في هللوالان،   3)

 الشنُمهن الهللِّون    آء  نْ أ   أها ةُ   . ال جش : ...    ...    ...    ..
 .2/174ش ح ا ا  قول   4)
 .2/174ش ح ا ا  قول   5)
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 لاِعَفاْل ِنَع ِباِئالنََّباُب 
َ

َالقولَفيَبناءَ)كان(َللمجهول.22َ
 قنل ا ا منلك:

ااااااااَهَِِبااااااااَولٌَع اااااااافَْمَ َوبَ ن اااااااايَ  َلَِاِعاااااااافَ َنَْع 
َ

اااااااااافََِ ااااااااااهَ اَل اااااااااايم  َ(لَِاِئاااااااااانَ َرَ ْيااااااااااخَ َيلَ نَِا)،َك 
َ

نء )كدنا  لامجهددالل:" المدا النحددالووا مدا أجددنش ذلدك؛ إ  أنهددو اختافدالا فددي وقدالل الشددنق ي فدي  ندد
الجدد، الجددالاشل فحكدد  الىددو افي  ددا الفدد اء الجددالاش  ادد  إقنمددة الخ دد  مقددنو ا ىددول الحكددن  ا ددا الىدد ا  

نمن قنى،"   1) ا قالول الش و الف اء ما ذلك أن، لو  ما كسو الل ا الا 
  2)جالاش: كوا وقنو" القنل أوضن :" الذها الكىنئي ما الف اء إل 

 التوضيحَوالتحليل:َ
ذها الف اء كمن ذك  الشنق ي إل  جالاش حذف اىو )كنا  المقنو الخ   مقنم،  إقس ل 

 فوقنل  ا  مذه ، في: كنا شوهلٌل أخنك : كوا أخالك.
القهلل ا ت ض الشنق ي  ا  الف اء في هذ  المىألةل حوث قنل )الش و ل ال هلل  ا  ش م، في 

 ا الل ا  نلقالل:" فإا الىمنت ملهللالٌو في المىألةل الهال اللمهللال في القالل القون  ال هللو الىمنت 
ل القهلل ذها الشنق ي إل  منا ذلك  قالل،:" أمن اىو  3) نلجالاشل فإذا  هللو الىمنت انههلل   كا القون "

 . 4))كنا  فس وحذف الوقنو خ    مقنم،"
و ووا إل  منا القهلل تل ض  ختسف النحالووا في تاك المىألةل حوث ذها جمهال  ال 

 ننء )كنا  لمن لو ُوى و  فن ا،  إقس ل كمن ذها ا ا النحن  إل  جالاش ذلك ال الهلل الضمو  في: 
 كوا قنئٌو   ولالهلل  ا  شيء.

إل  جالاش ذلك  -كمن تقهللو–كمن تل ض  ختسف المجوشوا في الج، الجالاشل فذها الف اء 
خ   الا ىو جمولن  التون  كنا  إقس ل الذها الىو افي إل  جالاش ذلك  ا  أا ُوحذف ال

لموهلل هنل الوكالا ا ىو الالخ   تفىو ا  ل،ل فتقالل: كوا الكالا شوهلٌل منقا ل ألنك تقالل لما قنل: هل 
كنا شوهلٌل منقاقن ؟ : قهلل كنا ذلكل أي: ذلك الكالال الذها ا ا  وفال  إل  جالاش ذلك  ش ق أا 

ا ىو لذلكل الحذف الخ   لحذف وتلا   كنا ظ ٌف أال جنٌ  المج ال ل فإذا  نوت لامفلالل حذف 
 ا ىول ف قي المج ال  أال الظ ف ننئ ن ل فتقالل في: كنا في الهللا  شوهلٌل مقومن : كوا في الهللا .

َ
                                                 

 .8-3/9المقنوهلل الشنفوة   1)
 .3/8المقنوهلل الشنفوة   2)
 .3/9المقنوهلل الشنفوة   3)
 .3/9المقنوهلل الشنفوة   4)
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َالقولَفيَحذفَمرفوعَفعلَالمقاربة.23َ
َ

ل  ا  إقنمة ضمو  المجهالل مقنو  ل  ُوْفل ل  قنل الشنق ي:" النقل  ا الكىنئي إجنشال: ُجل 
اء أن،  لهلل الحذف لو وقو مقنم، شيء  ىتغننء الكسو  ن،ل الهذا غو  الم فالتل النقل  ا الف  

م ضيل لمن تقهللو ما أا كل فلل    هلل ل، ما فن ل أال من وحل محا،ل إذ   وىتقوو كسو  غو  
  1)م فالتل الأوضن  لو وىما لذلك نظو ل فس ولاّلل  او،" 

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

لنل المقن  ةل فو ن  الفلل لامجهالل الونالا  ا ذها الف اء إل  أن، وجالش حذف م فالت أف
المحذالف منوال هن الهال الجماةل ألا خ   أفلنل المقن  ة   وكالا إ  مضن  ن ل نحال: كنهلل شوهلٌل 

 وقالول فمذها الف اء جالاش الحذفل القهلل  ن ض، الشنق ي  قالل، "الهذا غو  م ضّي".
جالاش في )كنا ل حوث قنل أمن ال و والا فذه الا إل   هللو جالاش ذلك قونىن   ا   هللو ال

الشنق ي:" الأمن م فالت فلل المقن  ة ما منوال ، فمذها ال و ووا  ا  أن،   وحذف فونالا  ن، 
المنوالا ال  غو  ل ألا الم فالت ما المنوالا م تهللأ الخ  ل كمن   وكالا ذلك في )كنا    وكالا 

  تنالا  ا الفن ل ال  من أش ،  أوضن  في مثاهنل الأوضن  فإا الخ   في  نا المقن  ة جماةل الالجماة
  2)الفن ل"

 
 

                                                 
 .3/17المقنوهلل الشنفوة   1)
 .3/17المقنوهلل الشنفوة   2)
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َعنَالفاعلَالجارَوالمجرورالقولَفيَنيابةَ.25َ
 قنل ا ا منلك:

َرَِدَ ْصاااااامَ َنَِْمااااااَوَْأ ََفٍَرَْظ ااااااَنَِْمااااااَلٌَاِبااااااق َوَ 
َ

اااااااااااااَوَْأَ َ اااااااااااااَفَِرَْح  اااااااااااااَةًَاب اااااااااااااي َِنَبََِرَ ج  َيرَِح 
َ

 فا  قنل الم اهللي:" فإا قات )أال ح ف ج   وقتضي أا الننئا ح ف الج ل فوكالا في محل
كمن نقل  ا الف اءل قات: مذها ال و ووا أا الننئا إنمن هال المج ال    الح ف ال  المجمالتل 
اللمن كنا الح ف مسشمن  لامج ال  اكتف   ذك  ل الظنه  كسم، في الكنفوة الالتىهول: أا الننئا هال 

 . 1)الجن  الالمج ال  ملن "
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

 ا  المج ال ا  جنش أا ونالا ح ف الج   ا الفن ل  نهلل ذها الف اء أا المفلالل إا كنا جن
حذف،ل الوكالا ح ف الج  في مالضا  فال كمن أا الفلل في شوهلل وقالو في مالضا  فال ال أو، هذا 
م ني  ا  أا ح ف الج  في األول في مالضا نوا اللو  الجن  الالمج ال  ملن ل فإذا  ني 

 لامفلالل كنا ح ف الج  في مالضا  فا.
والا إل  أا الننئا إنمن هال المج ال  اللو  ح ف الج ل ال  الح ف  ونمن ذها ال و  

الالمج ال  ملن ل الهذا من ذها إلو، الم اهلليل الخ    وت ا ا منلك  ا  أن، قوهلل ) ح ف ج   
 المج ال ل الاكتف   ذك  الح ف ألن، مسشو لامج ال ل فهللل  او،.

 
جمهال  ال و ووا الهال  القهلل أشن  إل  الخسف في تاك المىألة أ ال حونا حوث قنل:" مذها

ْا في مالضا  ل فنلمج ال   م  أا المج ال  في مالضا  فا  نلفللل كمن أنك إذا قات: من قنو م ْا أحهلل 
ل أال  ح ف   فا  نلفللل الىالاء  نهللهو في ذلك أا وكالا الج   ح ف شائهللل نحال: من ُض ا ما أحهلل 

ل المذها الكالفووا ال لض ال و ووال  و    شوهلل  الهال أا ذلك   وجالش إ  فومن ج   غو  شائهللل نحال: ى 
ل الأمن إذا كنا غو  شائهلل فس وجالش  ح ف الج  فو، شائهللل نحال )أحهلل  في قاللك: من ُض ا ما أحهلل 

ل القهلل تل ض أ ال حونا  ختسف القنئاوا  نون ة ح ف الج  في الذي ُوقنو مقنو الفن ل إذا  2)ذلك"
 .  3)كنا ح ف الج  غو  شائهلل في ش ح مقالل المفول

 
 

                                                 
 .1/256هلل تالضو  المقنو  1)
 .6/228التذوول الالتكمول   2)
 .233 -6/228انظ : التذوول الالتكمول   3)
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 هوِمُزُلَو ِلْعِفي اْلّدَعَت َباُب
 

َعاملَالنصبَفيَالمفعول.26َ
 قنل ا ا منلك:

َي ن اااااابََْمَْل ااااااَنَِْإََهَ ول ااااااعَ فَْمَ َهَِِصااااااْبَِبااااااانَْفَ 
َ

ااااااااَ َالَْبَ دَ :َت ااااااااوَ ْحااااااااٍلَنَ اِعاااااااافَ َنَْع  َبَْت ااااااااكَ ْرت 
َ

  1)القنل الشنق ي:" الذها الف اء إل  أن، منوالا  نلفلل الالفن ل ملن "
َ
 التوضيحَوالتحليل:َ

ء إل  أا ننوا المفلالل  ، هال الفلل الالفن ل ملنل الهذا هال مذها الكالفووا ذها الف ا
الذي أشن  إلو، ا ا األن ن ي في ا نونفل حوث قنل:" ذها الكالفوالا إل  أا اللنمل في المفلالل 

ل الحجتهو في ذلك أن،   وكالا مفلالل إ   2)النوا  الفلُل الالفن ُل جمولن ل نحال: ض ا  شوهلٌل  م ا "
 ل الفن لل لفظن  التقهللو ا ل إ  أا الفلل الالفن ل  منشلة الشيء الالاحهلل. لهلل فل

 
القهلل أشن  الشنق ي إل  اضق اا الكالفووا في  نمل النوا في المفلاللل حوث ذها 

إل  أا اللنمل في  -ما الكالفووا– لضهو إل  أا اللنمل هال الفن ُلل الذها خاف األحم  
 ن ل ملن  الفن اوة.المفلالل ملن  المفلاللوةل الاللنمل في الف

 
القهلل خنلف ا ُا منلك مذها الكالفووال حوث أشن  في  وت، إل  أا المفلالل منوالا  فلا، 
ْا  نلفلل مفلالل،ل الهذا هال مذها  الذي تلهلّلى ل،ل فنلضمو  في ) ،   نئهلل  ا  الفللل أي: انو 

مل في الفن ل ال و ووال قنل ا ا األن ن ي:" الذها ال و والا إل  أا اللنمل  الفلُل الحهلل ل  
 . 3)الالمفلالل جمولن "

 
 

                                                 
 .3/132المقنوهلل الشنفوة   1)
 .11مىألة  1/82ا نونف   2)
 .11مىألة  1/82ا نونف   3)



 

 106 

 لَمَعي اْلِف ِعاُزَنالتََّباُب 
َ

َتنا عَالعامالنَفيَطلبَالمعمول.27َ
 قنل ا ا منلك:

ََلَْمَ ٍمَعَ يَاسَْاَفَِيَ ضَ تَ اقََْنَِال َامَِْنَعَ إَِ
َ

َفَ ْبااااااااااااقَ َ ااااااااااااهَ نَْمََِدَِاِحااااااااااااوَ ْلَلَِل  ااااااااااااعَ اَالَْم  َلَ م 
َ

إل  أا اللمل لكاوهمنل فشودهلٌل م فدالت  دنلفلاوا قنل الم اهللي:" الذها الف اء في نحال: قنو القلهلل شوهللل 
  1)ملنل الالوحو  أن، ألحهللهمن"

القدنل ا ددا هشددنو:" الالفدد اء وقدالل: إا اىددتالى اللددنمسا فددي قاددا الم فدالت فنللمددل لهمددنل نحددال: قددنو 
ا اختافن أضم ت، مةخ ا ل كد: ض  ني الض ْ ُت شوهللا  هال"   2)القلهلل أخالاكل الا 

ذا الجدد هلل شدد ق التنددنشت فنللمددل لالاحددهلل  خنوددةل ال نددهلل  لضددهو أندد، لهمددن القددنل ا ددا قددوو الجالشوددة:" الا 
مقاقن ل إذا اتحدهللت جهدة قا همدنل اللدو    لودهللل الخودص ذلدك الفد اء  قدنل ي ال فدال الالجمهدال   اد  

  3)األالل"
القنل ا ا  قول:" الأجنش  الف اء  ا  تالج، اللنماوا ملن  إل  ا ىدو الظدنه ل الهدذا  ندنء مند،  اد  

  4)الل  نهلل إ منل الثننيل فس تقالل: وحىننا الوىيء ا ننك"منا ا ضمن  في األ
 

القنل ا ا جن  :" فإا أ قوت ا ىو الظنه  للنمل األالل فنلمىنئل كاهن جنئشال  نتفن  النحالووال 
ا أ قوت ا ىو الظنه  لالنمل الثنني فجموا النحدالووا وجودش المىدنئل كاهدن إ  الفد اءل فإند، ومندا  الا 

، وقادا م فال دن ل فومتندا  ندهلل  فدي المىدألة الثننودة الال ا لدةل الذلدك إذا أ مانددن ذلدك فومدن كدنا األالل فود
الثددنني الكددنا األالل وقاددا م فال ددن ل فددنحا نضددم   النلوددهلل  إلدد  مددن  لددهللل الالكىددنئي وحذفدد،ل الودد ى أا 
الحددذف أاللدد  مددا ا  ددنهللال إلدد  مددن  لددهللل الهلل لددة ا ىددو الظددنه   اودد، كنفوددةل الالفدد اء ومنددال الوقددالل:   

  5)ن ل وجالشل ال  إ نهللال الضمو  إل  من  لهلل وجالشل القالل، م هللالهلل  نلىمنت  ا الل ا"حذف الف

 

القنل الشنق ي:" أا اللنمل فو، أحهلُلهمن   كسهمنل الهال من ذك   الننظول النّكت  ذلك  ا  الف اء 
  6)القنئل  أا اللنماوا ملن  همن ال افلنال  ننء   ا  أا ا ضمن   ق ل الذك  ممنالت"

                                                 
 .1/296تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/197أالض  المىنلك   2)
 .1/429إ شنهلل الىنلك   3)
 .2/162ش ح ا ا  قول   4)
 .2/197ش ح ا ا جن     5)
 .3/184المقنوهلل الشنفوة   6)
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 والتحليلَالتوضيح:َ
أي قاا كل –ذها الف اء إل  أن، إا تننشت  نمسا في قاا الملمالل الاىتالون في القاا 

فنللمل لهمن ملن ل نحال: قنو  القلهلل  شوهلٌلل فلنمل ال فا في  -منهمن الملمالل م فال ن  أال قا ن  منوال ن
حوث  ن ض الف اُء شوهلل همن الفلسا ملن  ل الهذا  خسف من ذها إلو، كٌل ما ال و ووا الالكالفووال 

ك س  الف وقوال قنل ا ا األن ن ي في ا نونف:" ذها الكالفوالا في إ منل الفلاوا نحال: أك مني 
الأك مُت شوهللا ل الأك مُت الأك مني شوهللا  إل  أا الفلل األالل أالل ل الذها ال و والا إل  أا إ منل 

  1)الفلل الثنني أالل "
 

في قاا الم فالتل أمن إا اختافن: فقا ،  المذها الف اء هذا في حنل اىتالاء اللنماوا
أحهللهمن م فال ن  الا خ  منوال ن  فقهلل أشن  إل  ذلك ا ا هشنو إل  إضمن  الثنني مةخ ا  "كد: ض  ني 
ذا أ مل الثنني منا ا ضمن  في األالل كمن أشن  ا ا  قولل فس نقالل  ا   الض ْ ُت شوهللا  هال"ل الا 

 وحىننا الوىيء ا ننك  مذه ،:
 

  ا جن   إل  حن ت التننشت في قاا الملماللل  ا  أ  ا حن ت:القهلل أشن  ا
 فإمن وقا ن  ملن  منوال نل مثل: أك مُت الأهنُت شوهللا . .1
من أا وقا ن  ملن  م فال ن ل مثل: قنو القلهلل شوهلٌل. .2  الا 
من أا وقاا األالل منوال ن  الالثنني م فال ن ل مثل: أك ْمُت الأك مني شوهلل. .3  الا 
من أا وقاا األالل م فال ن  ال  .4  الثنني منوال ن ل مثل: أ قنني الأ قوت شوهلل.الا 

 

فنلف اء ومنا إ منل الثنني في ا ىو الظنه  إذا قاا األالل م فال ن ل فس وجالش  نهلل  في 
المىألة الثننوة الال ا لة إ منل )قلهلل ل الأ قوت  في شوهللل ألا األالل وقاا شوهللا  م فال ن ل ال  وجوش 

 ا جن  ل ال  وجوش حذف الفن ل  ا   أي الكىنئيل إضمن  األالل الا  نهللت، إل  من  لهلل كمن و ى ا
وقالل ا ا جن  :" الالف اء ومنا الوقالل:   حذف الفن ل وجالشل ال  إ نهللال الضمو  إل  من  لهلل وجالش"ل 
قنل الشنق ي:" الأمن الف اء فإن، ومنا المىألةل فس وجالش أا تقالل: وحىننا الوىيء ا ننكل ال  

  2)من  ق ل الذك ل الهو   وجوشالن، إ  نهللال ا "ض  نني الض  ت الشوهللوال لاشالو ا ض
 

القهلل نقل ا ا منلك  ا الف اء في ش ح الكنفوة جالاش تأخو  الضمو  فوفول الوةت   ،  لهلل 
الظنه ل قنل ا ا منلك:" الالف اء ومنا ذلك في ا ث نتل الما الحذفل فااْل جيء   ضمو  الفن ل 

                                                 
 .13مىألة  1/86ا نونف   1)
 .3/195المقنوهلل الشنفوة   2)
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و، الم اهللي في ش ح،  نلقالل:" القهلل أجنش الكىنئي ل الهذا من أشن  إل 1)مةخ ا  وحت المىألة  نهلل  "
إ منل الثنني  ش ق حذف فن ل األاللل الأجنش الف اء إ منل،  ش ق تأخ  فن ل األاللل فتقالل  ا  
مذها الكىنئي: وحىُا الوىيُء ا ننكل الض  ني الض  ُت الشوهللوال ال ا  مذه ، الف اء: وحىا 

  2)الوىيء ا ننك همنل الض  ني الض  ت الشوهللوا همن"
 

الوتض  ممن ى   أا ش اح األلفوة ممن ذك الا المىألة  ن ضالا مذها الف اءل كمن ذها إل  
ذلك ا ا منلك أوضن ل حوث قنل الشنق ي في قالل ا ا منلك )الالتشو من التشمن  :" تنكوت من،  ا  

 ووا ل النجهلل أا الف اء ذها مذه ن  لالحهلل  في تاك المىألة مخنلفن  مذها ال و 3)الكىنئي الالف اء"
 الالكالفووا الغو هو ما النحنال.

 
 
 

                                                 
 .2/646ش ح الكنفوة الشنفوة   1)
 .1/298تالضو  المقنوهلل الالمىنلك   2)
 .3/196المقنوهلل الشنفوة   3)
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 ِقَلْطُماْل وِلُعْفَماْلَباُب 
 

َنابَالمصدرَعنهحذفَعاملَالمصدرَإذاَ.21َ
 قنل ا ا منلك: 

اااااااااااالَْوَ  اااااااااااَفَ ذَْح  اااااااااااتَْح  َالَ دَ ٍتَب اااااااااااآَ َعَ ٌمَم 
ََج
َ

ااااااااَهَِِلااااااااعَْفََِنَِْمااااااااَ َ(د الَ انَْا )كااااااااَاللّااااااااذََْ(ن ْدالًَا)ك 
َ

ا  نهلل ىو الو، غو  مقو   ا  كث ت،ل الأن، القنل الشنق ي:" القهلل ش و في الش ح أا مثل هذ
 نهلل األخف  الالف اء مقو   ش ق أا وكالا موهلل ا  مف هللا  منك ا ل نحال: ىقون ل ال  ون ل المن أش ، ذلكل 

 . 1)الالج، القون  ظنهٌ ل لكث ال من جنء ما ذلك في األم  الالهلل نء"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ا موهلل   في الكسو  هلل   ما ذلك ذها الف اء إل  الجالا حذف  نمل الموهلل  إذا جنء م
اللنملل  ش ق أا وكالا الموهلل  مف هللا  المنك ا ل الالمف هلل مثل:   ون  الىقون ل  خسف المضنف مثل: 
غف انك الض ا ال قنال الهذا الذي قوهلل   قالل، "غو  مقو   ا  كث ت،" حوث قنل ا ا منلك في 

ل من، ش ح التىهول:" الالمحذالف اللنمل الجال ن  لكالن،  هلل   ما ال افظ  فلل مىتلمل في قاا 
 . 2)مضنفل نحال: غف انكل الض ا ال قنال المن، مف هلل الهال أكث  ما المضنف"

القهلل أشن  إل  ذلك الشنق ي في ش ح، ل وت ا ا منلك إل  أا حذف الموهلل  هنن  ا  
 قىموا:

من لو وكُث ل حت  ووو  قونىن ل  ل هال مالقالف  ا  الىمنتل كنلمونهلل  المثننالل  أحدهما:
 حال: حنننوكل الل وكل الىلهللوك.ن

من كُث  حت  ون  قونىن ل الوهللخل تحت، من كنا في ملن  األم ل الذلك الهلل نءل  والثاني:
ل أي: ىقن  ار ىقون ل الوقوهلل  هن المف هللال. هلْل ن ل تقالل: ىقون  لشوهلل   نحال: ىقون ل ال  ون ل الج 

األفلنلل فإذا قات: ىو ا ل  مختص  من كنا متلهللون  ما -الثنني–قنل الشنق ي:" الكأا هذا النالت 
ْ ُت ىو ا ل إذا أ وهلل  ، الهلل نء فس واشُو إضمن  الفللل  ل وجالش أا   ملن : ى  ىو ا ل أال ملن : ى 
ل الأش نههمنل فإنك   تقالل: اض ا ض  ن  شوهللا ل ال  ىق  ار  تظه   خسف: ض  ن  شوهللا ل الىقون  لشوهلل 

 . 3)وكالا ث و  تك وٌ ل فإا ا ضمن  واتشو حىا من وذك  " شوهللا  ل،ل ال  من أش ، ذلك... الاهو إ  أا

                                                 
 .3/242المقنوهلل الشنفوة   1)
 .2/116ش ح التىهول   2)
 .3/242الشنفوة  المقنوهلل  3)
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 هَعَم وِلُعْفَماْلَباُب 
 

َالقولَفيَالتاليَللواوَعندَامتناعَالعطفَوالمفعولَمعه.29َ
 قنل ا ا هشنو في قالل الشن  :

وَ ن ااااااااااااابَْاَتَِه اااااااااااااتَ فَْل َعَ  ااااااااااااااًَ ًَاَدَ ارَِاًءَب ااااااااااااام 
َ

اااااااااااات ْتَه م ال اااااااااااات ااااااااااااحَ َ َ 1)ااه اااااااااااان َيًَْةَعَ ىَش 
َ

  :القالل وخ
ااااااااااذَ إَِ ااااااااااوَْيَ َنَ  َْرَ ب ااااااااااَاتَ ي ااااااااااانَِغَ اَالَْاَم  َاًَم 

َ

َ 2)اون ااااااااااااااايَ عَ الَْوََِبَ اِجاااااااااااااااوَ حَ الََْنَ ْجاااااااااااااااجَ  َ وَ َ
َ

قنل:" أمن امتننت اللقف فسنتفنء المشن كةل الأمن امتننت المفلالل مل، فسنتفنء الملوة في 
أن،  األاللل الانتفنء فنئهللال ا  سو  هن في الثننيل الوجا في ذلك إضمن  فلل ننوا لسىو  ا 

مفلالل  ،ل أي: الىقوتهن منء ل الكّحاا اللوالننل هذا قالل الفن ىي الالف اء الما ت لهمنل الذها الج مي 
ل الأا من  لهلل الالاال ملقالفل الذلك  الالمنشني الالم  هلل الأ ال   وهللال الاألوملي الالوشوهللي إ  أن،   حذف 

ل ال افُتهن  أناُتهن" ا  تأالول اللنمل المذكال   لنمل وو  انو ن ،  اوهمنل فوةالل شّجْجا  حىّ   . 3)ا 
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء الالفن ىي الما ت لهمن إل  أن، إذا  قف مف هلل  ا  مف هلل الكنا اللنمل في 
المف هلل الملقالف  او، ممن   وو  أا وتىاق  ا  المف هلل الملقالف؛ فلنهللئذ  نقهلل  فلس  محذالفن ل 

وجالش  ا  مذها الف اء أا نقالل: ال افتهن منء   ن هللا ل  ففي قالل الشن   ) افتهن ت نن  المنء   ن هللا   
ألا اللاف خنص  من وقلول الالمنء   ولافل الكذلك في قالل ا خ  )شججا الحالاجا الاللوالا  
فإا الفلل المذكال    وو  أا وتلهللى إل  من ق ل الالاال المن  لهللهن جمولن  ما  قنئ،  ا  ملنن  

نمن نقهلل  فلس  محذالفن  وو  أا وتلهللى األوايل فس وجالش أا نقالل: شججا الحال  اجا الاللوالال الا 
إلو،ل فنلتقهللو  في ال وتوا:  افتهن ت نن  الأىقوتهن منء   ن هللا ل الشججا الحالاجا الكحاا اللوالننل التكالا 

 الالاال في هذ  الحنلة قهلل  قفت جماة  ا  جماة.
ا ْوه وْ  و ُقالفُ قنل الف اء في قالل، تلنل : ْلهللااٌ     ا هلُلالا   ال  ك ْأ    ال أ  ن  و      أ ْكالاا  . ُمخ  وا   م اْ  ال   .م ل 

هلل ُ الا     ْنه ن ُوو  فنك ه ة   .ُونش ُفالا   ال      و ُ الا   م م ن ال  ل ْحو  . و ت خ  واٌ  ال ُحال ٌ . و ْشت ُهالا   م م ن ق ْو    ال    
قنل:"   4)

                                                 
الالكشدددنف  2/431الالخودددنئص  2/847ال 1/25ال ودددت مدددا ال جدددشل الهدددال  دددس نىددد ة فدددي ملدددنني القددد وا لافددد اء   1)

 .3/132الخشانة األهللا  2/173
 .269ال وت ما الالاف ل الهال لا ا ي النمو ي في هللوالان،   2)
 .2/279أالض  المىنلك   3)
 .22-56/19ىال ال الالاقلة   4)



 

 111 

 ل هدداّ  وقدنف   اللددوا الحدال :  فلدالا الددذوا قدنلل اللدوا الحددال   لضدهو ال فدا ل القدد اء  لدض فخفدض
 وقنف   الالاحو الفنكهة: فقول ل وا حال  ذلك ما أال  وال حال  ال نهللهو: قاللهو ملن   ا  ف فلالا
 اللد ا كدسو يفد كثود  الهال لأاّلل، الكسو وخ  أت ا ثو -أ او الالّا،- الحهللهن  نلخم  وقنف إنمن ل همن

 : ف ى، ووف أىهلل  ن   لض يالأنشهللن ل الأشلن هو
اااااااااااااوَ َنااااااااااااااًَْبَتََِاه اااااااااااااتَ فَْل َعَ  َداًَارَِب اااااااااااااَاءًَم 

َ

اااااااااااااَىت اااااااااااااحَ َ َااه ااااااااااااان َيَْعَ َةال ااااااااااااامَ هَ َتَ تَ ش 
َ

 اجتمن دد، لقاّددة الضددمو  فودد، وحىددا   مددن الأّمددن لالشددل  مددا الحجددة يفدد الأقددالى أ دد ا الالكتددنا
 هدددذا ألا لالودددالو وخددد  الاشدددت وت: ت ودددهلل الأندددت لهدددذا ودددن الودددالو الوخددد  أمددد  م ن كدددن أ تقدددت قدددهلل: فقاللدددك
:  دن خ  ت ودهلل الأندت لالفسندن فسندن ضد  ت :تقدالل أا الشوج ال  لا تلت :أ هللت أنك ول ف  ل مختاف
 . 1)"الّا، شنء إا  اوك ال هلل من  ، تل ف من الالجهوا هذوا ل ففيهلللول هنهنن لو  ألن، لفسنن القتات

 
 : الل ا  لض يأنشهللنالقنل في مالضا وخ :" 

ااااااااااذَ إَِ ااااااااااوَْيَ َنَ  َْرَ ب ااااااااااَاتَ ي ااااااااااانَِغَ اَالَْاَم  َاًَم 
َ

َاون ااااااااااااااااايَ عَ الَْوََِبَ اِجاااااااااااااااااوَ حَ الََْنَ ْجاااااااااااااااااجَ  َ وَ َ
َ

 : وخ  يالأنشهللن ول فل الملن  ألا لالحالاجا  ا  ف هلّلهن تكّحلل إنمن تشج    فنللوا
ااااااااااااوَْ َ َيااااااااااااتَ قَِل َوَ  َىغَ الااااااااااااوَ َيِفااااااااااااَكَِج 

َ

اااااااااااااااااااااَداًَل اااااااااااااااااااااقَ تَ مَ َ َ 2)حاااااااااااااااااااااامَْرَ وَ َفاًَيَْس 
َ

 : وخ  القنل لالىوف  ا  ف هلّل  ل وتقاهلل   الال م 
اااااااااااحَْْلَ ِلََعَ مَ ْساااااااااااتَ  َلغطااااااااااااَهَ ْنااااااااااامََِاءَِش 

َ

َ 3)ادَ دَ ب ااااااااااااااااااااوَ َةًَأَ ْسااااااااااااااااااااجَ َنَِيَْدَ ي ااااااااااااااااااااْلَِلَوَ َ
َ

 :هلل و   ن   لض يالأنشهللن
اااااااااااااوَ َنااااااااااااااًَْبَتََِاه اااااااااااااتَ فَْل َعَ  َداًَارَِب اااااااااااااَاءًَم 

َ

اااااااااااااَىت اااااااااااااحَ َ َااه ااااااااااااان َيَْعَ َةال ااااااااااااامَ هَ َتَ تَ ش 
َ

  4)"لات ا تن لن فجلا، ل وش ا إنمن ولتاف   الالمنء
 

أمن الج مي الالمدنشني الالم د هلل الأ دال   ودهللال الاألودملي الالوشودهللي فدذه الا إلد  أند،   والجدهلل حدذف 
نمن وقا التأالول  ا  اللنمل المذكال   من وتننىا  في الجماةل المن  لهلل الالاال ملقالف  ا  من ق ا،ل الا 

ما الملمالل المذكال ل فوةالل شججا  حىّا أال جمادّا أال مدن أشد ، ذلدكل الفدي المثدنل األالل أا وكدالا 
نمدن: ق دهلل ْمُت )منء  ملقالفن   ا  )ت نن    لهلل التأالول في اللنملل فس و قد  ملند  ) افتهدن  أقلمتهدن ل الا 

 ل ه نل أال: أ ن ْاُته نل أ ال: أ ْ ق ْوُته ن.

                                                 
 .37-1/25لاف اء ملنني الق وا   1)
 ال وت ما مجشالء الكنملل اللو أقف  ا  تخ وج،.  2)
 .1/52ال وت ما ال جشل الهال  س نى ة في الشاه    3)
 .2/847ملنني الق وا لاف اء   4)
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 اءَنْثِتْسِااْلَباُب 
 

َالقولَفيَحاشا.31َ
قنل الم اهللي:" أا الف اء ذها إل  أا )حنشن  فللل ال  فن ل ل،ل الالنوا  لهلل  إنمن هال 

  1) نلحمل  ا  )إ  "
نون ي الالشو نني النوا  هنل القنل ا ا  قول:" الحك  جمن ة منهو الف اء الأ ال شوهلل األ

 (0)َالمن، )الاهو اغف  لي اللما ىمال حنشن الشوقنا الأ ن ا و ا "
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
ل القهلل أشن  الم اهللي إل  أا الف اء  ذها الف اء إل  أا )حنشن  في ا ىتثننء فلل منض 

  هللهن فلس  ال  فن ل لهنل الأا النوا  لهللهن إنمن هال نوا  ا  ا ىتثننء.
و  أني الجهللت في ش ح التىهول أا ا ا منلك نقل أا الف اء أجنش النوا  هن الأجنش غ

كذلك الج ل حوث قنل:" الأجنش الف اء نوا المىتثن   د)حنشن  الخفض،ل القنل: ما نوا  د)حنشن   
ل الهذا نو،" ل ال  أهلل ي  سو ا تمهلل ا ا منلك في ذلكل  3)قنل: حنشننيل الما خفض قنل: حنشني 

 ضي الهال أق ا إل  الف اء من، وقالل:" الش و الف اء: أن، فلل ال  فن ل ل،ل الالج   لهلل  القهلل الجهللت ال
 تقهللو   و متلاقة  ،ل محذالفة لكث ال ا ىتلمنلل الهال  لوهلل   تكنا محذال وا: إث نت فلل  س فن لل 

 . 4)الهال غو  مالجالهللل الجٌ   ح ف ج   مقهلل  الهال ننهلل "
 ت ن هن فلس  حونن ل الح ف  ج   حونن  وخ ل حوث القهلل أشن  ا ا  قول إل  مذها وخ ل في ا
إل  أنهن مثل )خس  تىتلمل  -منهو المونف–قنل:" الذها األخف  الالمنشني الالم  هلل الجمن ة 

" ل القنل  5)فلس  فتنوا من  لهللهنل الح فن  فتج  من  لهللهنل فتقالل: قنو القالو حنشن  شوهللا ل الحنشن شوهلل 
نشن  ح فن  جن ا  هال المشهال ل اللذلك لو وتل ض ىو الو، ا ا منلك في ش ح التىهول:" الكالا )ح

لفلاوتهنل الالنوا  هنل إ  أا ذلك ثن ٌت  نلنقل الوحو   ّما والث   ل  وت،ل فما ذلك قالل 
 . 6) لضهو: الاهو اغف  لي اللما ىملنيل حنشن الشوقنا الأ ن األو ا"

                                                 
 .1/313تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/239ش ح ا ا  قول   2)
 .2/226ش ح التىهول   3)
 .2/995ش ح ال ضي لكنفوة ا ا الحنجا   4)
 .2/238ش ح ا ا  قول   5)
 .2/225ش ح التىهول   6)
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 ل القهلل أشن  إل  ذلك القهلل ذها الكالفوالا إل  أنهن فللل الذها ال و والا إل  أن، ح ف ج
ل الذها  ا ا األن ن ي في ا نونف  قالل،:" ذها الكالفوالا إل  أا )حنشن  في ا ىتثننء فلٌل منض 

  1) لضهو إل  أن، فلل اىُتلمل اىتلمنل األهللالاتل الذها ال و والا إل  أن، ح ف ج "
 
 

َالقولَفيَ)سوى(.30َ
الجالا الخفضل ثو قنل الشجنجي  قنل ا ا هشنو:" الالمىتثن   د)ىالى  كنلمىتثن   غو ل في

الا ا منلك: ىالى كغو  ملن  الا   ا ن ل الوةوهلل حكنوتهمن الف اء: أتنني ىالاكل القنل ىو الو، الالجمهال : 
هي ظ ف  هلللول الول المالوالل  هنل كد: جنء الذي ىالاكل قنلالا: ال  تخ    ا النوا  ا  

 الظ فوة إ  في ض ال ال الشل ل كقالل،:
َانَِوَ دَْع اااااااااااااىَالَْوَ ِساااااااااااااَقَ ْبااااااااااااايَ َمَْل اااااااااااااوَ 

َ

اااااااااااااااااااااااامَكَ ِدن اااااااااااااااااااااااااهَ َ َ 2)واان اااااااااااااااااااااااااَدَ م 
َ

ل  هذا أذها"   3)القنل ال منني الاللك  ي: تىتلمل ظ فن  غنل ن ل الكد)غو   قاوس ل الا 
القنل ا ا  قول:" المذها ىو الو، الالف اء الغو همن أنهن   تكالا إ  ظ فن ل فإذا قات: قنو القالُو 

ل فىالى  نهللهو منوال ة  ا  الظ فوةل الهي مٌ  ْشل اٌل  ن ىتثننءل ال  تخ    نهللهو  ا ىالى شوهلل 
ل القنل في مالضا وخ :" المذها ىو الو، الالجمهال  أنهن   تخ    4)الظ فوةل إ  في ض ال ال الشل "

  5) ا الظ فوةل إ  في ض ال ال الشل ل المن اىُتْشه هلل   ،  ا  خسف ذلك وحتمل التأالول"
  6)كل حكن  الف اء"القنل ا ا جن  :" القهلل جنء فن س  في قاللهو: أتنني ىالا

َ
 التوضيحَوالتحليل:َ

 اختاف النحنال في خ ال  )ىالى   ا النوا  ا  الظ فوةل إل  مذاها  هللال:
  فقهلل ذها ىو الو، الالف اء الغو همن إل  أا )ىالى    تكالا إ  ظ فن ل نحال قاللهو: م  ت  نلذي

   ا  ىالاكل فالقال هن هنن وهللل  ا  ظ فوتهنل فإا ال هلل ما كسو الل ا شيء وهللل ظنه  
خ الجهن  ا النوا  ا  الظ فوة فس وقن   او،ل الهال مةالل إا أمكا تأالوا،ل الهال شنذ إا 

                                                 
 .39مىألة  1/239ا نونف   1)
 .1/38ال وت ما الهش ل الهال لافنهلل الشّمنني في ش ح هللوالاا الحمنىة لات  وشي   2)
 .2/243أالض  المىنلك   3)
 .2/226ش ح ا ا  قول   4)
 .2/237ش ح ا ا  قول   5)
 .2/281ش ح ا ا جن     6)
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تلذ  التأالول. الهذا من ذها إلو، ال و والال قنل ا ا األن ن ي:" الذها ال و والا إل  أنهن   
 . 1)تكالا إ  ظ فن"

 ل الأا أمن ا ا منلك فقهلل ذها في ألفوت، إل  أا )ىالى  تىتلمل ظ فن  التىتلمل ا ىمن  غو  ظ ف 
ا ىتلمنلوا ىالاءل   وتلا  ذك  أحهللهمن  ض ال ال شل   ال  شذالذل قنل أ ال حونا:" القالل،: 
الاألو   هللو ظ فوت،ل اللشالم، النوا ولني أن،   وكالا ظ فن  ال تةل ال  واتشو فو، النوال 

لنوال فكذلك ولني أن، م اهللف لغو  أ هللا ل فكمن أا غو ا    تكالا ظ فن ل ال  واتشو فوهن ا
ل الهذا من ذها إلو، الكالفوالال قنل ال ضي في ش ح كنفوة ا ا الحنجا:" ال نهلل الكالفووا  2)ىالى"

وجالش في الىلة خ الجهن  ا الظ فوةل الالتو ُف فوهن  فلن  النو ن  الج ا  كغو ل الذلك لخ الجهن 
 . 3) ا ملن  الظ فوة إل  ملن  ا ىتثننء"

 تىتلمل ظ فن  في الغنلال التىتلمل في غو  الظ فوة  القهلل ذها ال منني الاللك  ي إل  أنهن
ل  هذا أذها"ل ملن ضن  مذها الف اء الغو   ما  ل  هذا ذها ا ا هشنو  قالل، "الا  قاوس ل الا 

 النحنال.
َ
َ

َالقولَبأنَاالستثناءَمنَالعاملَالَمنَاالسم.30َ
إذا قات: من قنل الشنق ي:" مذها الف اء الذي وجلل ا ىتثننء ما اللنمل   ما ا ىول ف

 . 4) أوت أحهللا  إ  حمن ا ل فنلحمن  مىتثن  ما ال ةوة   ما أحهلل"
 التوضيحَوالتحليل:َ

وتض  ما كسو الشنق ي أا الف اء جلل المىتثن  مخ جن  ما اللنمل   ما ا ىول قنل 
ْل من ق اهن فومن  لهللهنل فتقالل: م ذا لو ت   ق ل )إ   اىمن  فأْ م  ن قنو إ  شوهللل الف اء في ملننو،:" الا 

 فلت )شوهللا     منلك )قنو ل إذ لو تجهلل) قنو  اىمن   لهللهنل الكذلك: من ض  ت إ  أخنكل المن م  ت 
 . 5)إ   أخوك"

                                                 
 .39مىألة  1/252ا نونف   1)
 .8/351التذوول الالتكمول   2)
 .2/988ش ح ال ضي لكنفوة ا ا الحنجا   3)
 .3/346المقنوهلل الشنفوة   4)
 .1/134ملنني الق وا لاف اء   5)
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َإعرابَالمستثنىَالواقعَبعدَالنفيَأوَشبهه.32َ
 وقالل ا ا منلك:

اااا ااااالَ )إََِتَِن َْثَتَ اَاْساااام  ااااتَ َعَْ(َم  َبَِْصاااات َنَْاٍمَيَ م 
َ

َبَْت ِخااااااااااااٍيَانَْْفاااااااااااانَ كَ َوَْأ ََيٍَْفاااااااااااانَ َدَ ْعااااااااااااب َوَ َ
َ

َ.َ...َاتباعَماَاتصلَ..
قنل الشنق ي:" أا إقسق، في جالاش الالجهوا هلللول  ا  مخنلفت، لاف اء القنئل  دأا المىدتثن  

ا كددنا نكدد ال فددس وجددالش النوددال فقاللدد، تلددنل  ددنمندد، إا كددنا مل فددة فنلالجهددنال الا   ق ا وددلٌ  إ     ف ل اُددال ُ  م 
ْنُهوْ  مِّ

ل دوْ لالجهنال اللمن كنا نك ال فدي قاللد،لمن كنا مل فة جنش ا  1) أ نُفُىدُهوْ  إ     ُشده هلل اء ل هُدوْ  و ُكدا ال 
(2  

 . 3) لو وق أ إ   ن ت نتل قنل المةلف: ال  حجة ل،ل ألا النوا هال األولل الا ت نت هللاخل فو،"
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
نمدن ذها الف اء إل  أا المىتثن  الالاقا  لهلل نفي أال شد ه،   وجدالش نود ،   اد  ا ىدتثننء الا 

ل ادت  مدن  لدهللهن تن لدن   وكالا تن لن  لمن ق اهنل قنل الف اء في ملننو،:" فإذا كنا من ق ل )إ   فود، جحدهلٌل ج 
لمن ق اهنل مل فدة كدنا أال نكد الل فأمدن المل فدة فقاللدك: مدن ذهدا الندن  إ  شودهلٌلل الأمدن النكد ال فقاللدك: مدن 

إ   نت ددنت مددن  لددهلل )إ   مددن ق اهددنل القددنل ار ت ددن ك  فوهددن أحددهلٌل إ  غسُمددكل لددو وددأت هددذا  ددا اللدد ا
ْنُهوْ  ق ا ولٌ  إ     ف ل ُاال ُ  م نالتلنل   مِّ

ألا في )فلاال   اىمن  مل فةل فكنا ال فا الالج، في الجحدهلل الدذي   4)
 . 5) ونفي الفلل  نهول الوث ت، لمن  لهلل )إ  "

ذها إل  جالاش الالجهوا  هلللول قالل، القهلل  وا الشنق ي ملن ضة ا ا منلك لاف اءل فن ا منلك 
)انتخا  أي جنئش اختون  أي منهمدنل الخدتو حهللوثد،  دنلقالل:" ال  حجدة لد،ل ألا النودا هدال األودلل 
الا ت نت هللاخل فو،"ل ال ا  من ذك  الشنق ي فإا كنا المىتثن  مل فدة جدنش الالجهدنا فدي المىدتثن : 

ا كنا نك ال لو وق أ إ   ن ت نت.  النوا الا ت نتل الا 
 

ال أي الفد اء هددذا الاقددا  ادد  المىددتثن  المفدد هللل حوددث قددنل الشددنق ي:" أندد،  نقسقدد، أا ا ت ددنت 
جددنئش كددنا المىددتثن  مندد، مفدد هللا  أال جملددنل خسفددن  لافدد اءل حوددث أجددنش  إذا كددنا المىددتثن  مندد، مفدد هللا ل 

ل  ل ألشو النوا ألن، نحال: من قنو أحهلٌل إ  شوهلٌلل اللو وجش  إذا كنا جمولن ل نحال: من قنو القالُو إ  شوهللا  

                                                 
 .4/66ىال ال النىنء   1)
 .24/6ىال ال النال    2)
 .3/356المقنوهلل الشنفوة   3)
 .4/66ىال ال النىنء   4)
 .134-1/133 ملنني الق وا لاف اء  5)
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ل القددهلل  ن ضدد، الشددنق ي  قددالل ىددو الو،:"  أندد، إا كددنا الجددالا النوددا ألا  1) ا دد  فددي ال ددهللل الافددظ"
الذي ق ل )إ   الجما فقهلل قنل ار تلنل " اللو وكا لهو شههللاُء إ  أنفُىهو" فقهلل القا الجما ق دل )إ  ل 

 . 2)الالف اء  ا  ا ت نت"
 

َكررةَلغيرَالتوكيدالقولَفيَالمستثنياتَالم.33َ
من أا  ونقىو ا ىتثننء المك   إل  قىموا: إمن أ  ومكا اىتثننء  لضهن ما  لضل الا 
ومكال فمثنل من لو وكا:  نهللي  ش ال إ  الاحهللال إ  أ  لةل فنلمىتثن  الثنني   وو  اىتثننة  ما 

ضهن ما  لض: األاللل ألا األ  لة   وو  اىتثننةهن ما الالاحهللل المثنل من ومكا اىتثننء  ل
  نهللي منئة إ   ش ال إ  اثنوا.

قنل ا ا جن   فومن لو ومكا اىتثننء  لضهن ما  لض:" مذها الف اء أا تجلل ا ىتثننء 
الثنني منققلن  مق ا   ، ما األاللل فتقهللو  كسم،:  نهللي  ش ال إ  الاحهللا  ىالى األ  لة التي ل،ل 

اللش ال ت ق  التىلةل التشوهلل األ  لة  ا  التىلة فوكالا قهلل أق   ثسثة  ش ل ألنك تخ   الالاحهلل ما 
 . 3)توو  ثسثة  ش "

القنل الشنق ي:" الالقنئل: ل،  نهللي  ش ال إ  اثنوا إ  ثسثة مقٌ   خمىة ل الالقنئل: إ  ثسثة 
إ  أ  لة مق   ثسثةل الذها الف اء إل  أنهمن لوىتن  مىتثنوا ما اللش الل فوكالا قهلل أق   خمىة أال 

وحكو  أن، قهلل أق   أحهلل  ش ل ألن،  نهلل  في تقهللو : ل،  نهللي  ش ال إ  اثنوال فاوىن ل،   ثسثةل  ل
 نهللي إ  الثسثة التي ل،  نهلليل فكذلك األخ ى في تقهللو : ل،  نهللي  ش ال إ  ثسثة فاوىت ل، 

 . 4) نهللي ىالى األ  لة التي ل،  نهللي"
لن ل الهال مذها الف اءل فوكالا القنل فومن ومكا اىتثننة :" أا تجلل األخو  اىتثننء  منقق

ا ق ا   نثنوا التىلوال ألنك تخ   اللش ال ما المنئة التشوهلل ا ثنوال فوكالا المقّ   ، اثنوا التىلوال 
 . 5)فوكالا التقهللو : ل،  نهللي منئة إ   ش ال ىالى ا ثنوا الذوا ل،  نهللي"

مذها الجمهال   القهلل خنلف الف اء  ذلك مذها الجمهال  الذي أشن  إلو، ا ا جن    قالل،:"
 ا   أي –. فوكالا المق   ، في المثنل األالل  6)أا وخ   المىتثن  األالل الالثنني ما المىتثن  من،"

  .2-17-177 ل الفي المثنل الثنني ثمننوة الثمننالا )4+1خمىة ) -الجمهال 
                                                 

 .3/359المقنوهلل الشنفوة   1)
 .3/359المقنوهلل الشنفوة   2)
 .2/294ش ح ا ا جن     3)
 .3/388المقنوهلل الشنفوة   4)
 .2/295ش ح ا ا جن     5)
 .2/294ش ح ا ا جن     6)
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 اِلَحاْلَباُب 
َ

َالقولَفيَأنواعَالحال.35َ
سفن  لاف اء الالم  هلل الالىهواي في إنكن  قنل الم اهللي:" الحنل نال نا: م نوة المةكهللالل خ

  1)المةكهللال"
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
ذها الم اهللُي إل  أا الحنل نال نا: م ونة المةكهللالل القهلل ذها الف اء إل  إنكن  المةكهللالل القهلل 

 خنلف، ا ا منلك في ألفوت،  إق ا  المةكهللال  قالل،:
اااااااااالََْلَ اِماااااااااعَ وَ  اااااااااأ ََدَْاَق اااااااااه ااااااااابََِالَِح  َادَ ك 

َ

َِفاااااْعااااَتَ :َالَ وَِْحااااايَنَ ِفااااَ َادَ ِسااااافَْمَ َ َِرَْيَاأْلَ ث 
َ

القهلل ذها الجمهال  إل  إث نتهنل حوث قنل أ ال حونا:" الفي المةكهللال خسف: ذها الجمهال  
ل القنل الىوالقي:" المةكهللال: الهي التي  2)إل  إث نتهنل الذها الف اء الالم  هلل الالىهواي إل  إنكن هن"

ث نتهن مذها الجمهال "   3)وىتفنهلل ملننهن  هللالنهنل الا 
 
هلل نقل أ ال حونا  ا الف اء قالل،:" قنل الف اء: الحنل   تكالا إ  م وِّنةل ال  وهللل  اوهن من الق

ق اهنل ال  تخاال ما تجهللهلل فنئهللال   نهلل ذك هنل كقاللهو:   هلل ار  نهللك قنئمن ل المحمهلل خاف ك جنلىن ل ألن، 
  4)لو  في  نهللك الخاف ك هلللول  ا  جاال   ال  قونو"

 
ونك  الجالهلل الحنل المةكهللالل فقهلل  قهلل  ن ن  في كتن ، المقتضا غو  أني الجهللت الم  هلل لو 

ل حوث وقالل في أالل،:" تقالل: شوهلل أ الك حقن ل الهال شوهلٌل  5) لنالاا: هذا  نا من كننت الحنل فو، مةكهللال
  6) مل الفن ل الأنن   هلل ار أم ا  الاضحن ل الذلك ألا هذ  الحن ت إنمن تةكهلل من ق اهن ..."

َ
َ

                                                 
 .1/331تالضو  المقنوهلل   1)
 .9/153التذوول الالتكمول   2)
 .4/39هما الهالاما   3)
 .9/153كمول التذوول الالت  4)
 .311-4/317انظ : المقتضا   5)
 .4/317المقتضا   6)
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َجملةَالحالَاسميةَمقروٌنَضمير هاَبالواوالقولَفيَمجيءَ.36َ
قنل ا ا جن  :" أا تكالا الجماة اىموة مث تةل فنلالجال  الثسثة جنئشالل الش و الشمخش ي 
الالف اء أا الالاال ما الضمو   شمةل الأا قاللهو: ك ّاْمُت، فال  إل  فّيل ننهللٌ ل القاللهمن م هللالهلٌل  كث ال من 

 نلالاال الالضمو  ملن ل أال: أ ال  قنئول  نلالاال هللالا الضمو ل  ىما ما ذلكل فتقالل: جنء شوهلل الأ ال  قنئول
  1)الهال كثو  شنئال فإا لو وكا ضمو ا  أتوت  نلالاالل فتقالل: جنء شوهلٌل الالشم  قنللٌة"

َ
 التوضيحَوالتحليل:َ

تحهللث ا ا جن   في مل ض حهللوث،  ا أقىنو جماة الحنل:  ا مجيء جماة الحنل اىموة 
 ألمال  الثسثة: الضمو  الالالاال ملنل أال الضمو  فققل أال الالاال فقق.مث تةل  ش ق اقت انهن  أحهلل ا

القهلل ذها الف اء في مجيء الجماة ا ىموة مث تة حن   إل  الجالا اقت اا الالاال  نلضمو ل 
مثل: جنء شوهلل الأ ال  قنئول ال  وجالش  ا  مذه ،: جنء شوهلٌل أ ال  قنئول القهلل  ن ض، ا ا جن    كث ال من 

 ىما  ا الل ا.
 
 

أوَشبههَ.37 َالقولَفيَتوسطَالحالَبينَالمبتدِأَوالخبرَإذاَكانَظرفاًَ
لو،  قنل الم اهللي:" الفو، مذاها: المنا مقاقن ل ال ، قنل جمهال  ال و ووال الالجالاش مقاقن ل الا 
ذها الف اء الاألخف  في أحهلل قاللو،ل الالجالاش  قالال إا كنا الحنل ظ فن  أال ح ف ج ل الوضلف إا 

في التىهولل الالجالاش إا كننت ما مضم  نحال: أنت قنئو في الهللا ل الهال كنا غو همنل الهال مذه ، 
  2)مذها الكالفووا"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

 أشن  الم اهللي في ش ح، لقالل ا ا منلك
ِتْلااااااااااااااكَ  ااااااااااااااأ نَ َل ْيااااااااااااااتَ َك  ك  ن ااااااااااااااد رََْو  َو 

َ

اااااااااِعيدٌََن ْحاااااااااوَ َ ااااااااارََِْفااااااااايَم ْسااااااااات ِقرّاًََس  َه ج 
َ

الحنل إا كنا ظ فن  أال ش ه،  وا الم تهللأ إل  اختسف النحنال  ا  مذاها أ  لة في تالىق 
المقهللو الالخ   المةخ ل القهلل ذها الف اء إل  جالاش تالىق الحنل مقاقن  هللالا أي ش القل مخنلفن   ذلك 
مذها الكالفووا الذوا أجنشالا ذلك ما مضم ل الكذلك خنلف جمهال  ال و ووا الذوا ذه الا إل  

 المنا مقاقن  
                                                 

 .1/329تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/329تالضو  المقنوهلل   2)
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َبا)قد(َالقولَفيَاقترانَالحالَالماضي.31َ
قنل الم اهللي:" الذها قالو منهو الف اء الالم  هلل الأ ال  اي إل  اشت اق )قهلل  ما المنضي 

  1)ظنه ال أال مقهلل الل الالمختن  أن،   وحتن  إل  تقهللو ل لكث ال من ال هلل ما ذلك"
وتض  ما قالل الم اهللي أا الف اء الما مل، قهلل اشت قالا )قهلل  ما المنضيل نحال قاللنن: جنء 

القهلل  ن ض، الم اهللي مىتشههللا   كث ال من ال هلل  ا الل ال هللالا أا وذك  أهلللة  ا  شوهلل قهلل قنو أ ال ل 
 ذلك خالف ا قنلة .

 
 

 يزِيْمالتََّباُب 
َالقولَفيَتقديمَالتميي َعلىَعاملهَإذاَقصدَالتشبيه.39َ

قنل ا ا جن  :" القهلل شّذ تقهللوو التمووش المنوالا  ا تمنو ا ىو  ا  ا ىو اللنمل فو،ل 
 كقالل ال اجش:

َن اااااااااَمَْاَل اااااااااونار ن ااااااااا مَِارَ ي ااااااااار  ََََ..ال ه اااااااااثَْاًَ
ااااااااااِلَعَ َدَْق اااااااااا َ 2)اه اااااااااالٌُّدَكَ ْعاااااااااامَ َاكَ ذَ َتَْم 

َ

)فمثاهن  م فالت  د)و ى   نلنون ة  ا الفن لل ال)نن ا   تمووش مقهللو  ا  ا ىو اللنمل فو،ل 
الهال )مثل ل الالف اء ذها إل  جالاش مثل هذا إذا كنا القوهلل  ، التش و،ل فوو   نهلل : شوهلٌل حىنن  
القم ل ال  وجالش  نهلل  أا وتقهللو  ا  الجماة جمولن ل فس وو   نهلل  أا تقالل: حىنن  شوهلل القم ل 

نمن وجالش ذلك  نهلل  ما تالىق التمووش  وا ا ىو اللنمل المن ق ا، مىتشههللا   نل وت المذكال "   3)الا 
 

 
علىَعامله.51َ َتقديمَالتميي َإنَكانَفعاًلَمتصرفاًَ

ا كنا فلس   متو فن  فذها ىو الو، الالف اء الأكث  ال و ووا الالكالفووا إل   قنل الم اهللي:" الا 
  4)منا تقهللوم،  او،"

 التوضيحَوالتحليل:َ

                                                 
 .1/339تالضو  المقنوهلل   1)
 الشنههلل ما ال جشل اللو أقف  ا  ونح ،.  2)
 .19-3/16ش ح ا ا جن     3)
 .1/344تالضو  المقنوهلل   4)
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ذها ىو الو، الالف اء الأكث  ال و ووا الالكالفووا إل  أا  نمل التمووش إا كنا فلس  متو فن  
خسف من ذها إلو، لو وجش تقهللوو التمووش  او،ل فتقالل: نفىن  قنا شوهلٌلل الشو ن  اشتلل  أىيل الهذا  

 ا ا منلكل حوث  هلل تقهللوو التمووش  ا   نما، المتو ف نش ا  القاوس    وقن   او،ل حوث قنل:
َالتَ اِماااااااااااعَ وَ  َقااااااااااااًَل َطَْق اااااااااااد ْمَمَ َيااااااااااا َِيَِمَْل 

َ

َذَ ْعااااااااافَِالَْوَ َ َاقَ س ااااااااابََِراًَ َْن اااااااااَيفَِرَِْصاااااااااوَالتَ ل 
َ

فقهلل هللل   1)س  متو فن "القنل في ش ح التىهول:" ال  ومنا تقهللوو المموش  ا   نما، إا كنا فل
ذلك  ا  جالاش  تقهللوو التمووش  ا   نما، المتو فل ال هلل مذها ىو الو، الما ت ل،  لهللو الجالاش 

ل ختو فوهن قالل،:" فث ت  من  ّونُت، أا تقهللوو التمووش  ا   2)لىت ا ت ن ات ذك هن في ش ح التىهول
  3) نما، إذا كنا فلس  متو فن  جنئش"

 
 

 ّرَجاْل وِفُرُحَباُب 
َالقولَفيَأنَ)الت(َقدَتجرَال مان.50َ

ت  قنل الم اهللي:" الذك  الف اء أا ) ت  قهلل تج  الشمنال الق ئ  وا   ال    م ن نص   ح 
(4  

 . 5) نلج "
 التوضيحَوالتحليل:َ

نمن  ذك  الم اهللي أا الف اء أجنش أا تج  ) ت  الشمنال اللكن، لو وجش   ا  ا قس ل الا 
قنل الف اء في ملننو،:" الما الل ا ما وضوف  ت فوخفضل  هلل األول النوا  هنل حوث 

 . 6)أنشهللالني:  ت ىن ة  منهللول الالكسو أا ونوا  هن ألنهن في ملن  لو "
 القهلل  هلل ا ا جني ذلك لغة شنذالل حوث قنل في ال وت الذي أنشهلل  أ ال ش وهلل:

ااااااااااااااااااااااااب اااااااااااااااااااااااال َطَ  َأَ الَ اَوَ نَ حَ لَْواَص  َانَِوَ ت 
َ

َ َ َبَ ِحاااااااااااَس َيَْل اااااااااااَنَْاَأَ ْبن اااااااااااجَ أل  َ 9)اءَِق اااااااااااين 
َ

ل كمن أشن  إل   8)قنل:" الأمن الجمن ة فلنهللهن أا )أالاا  مج ال ال  ستل الأا ذلك لغة شنذال"
مذها أ ي الل ن  الم  هلل في ذلك حوث قنل:" ذها إل  أا كى ال أالاا  لوىت إ  ا ن ل ال   امن  

                                                 
 .2/372ش ح التىهول   1)
 .375-2/373 : ش ح التىهول انظ  2)
 .2/374ش ح التىهول   3)
 .38/3ىال ال ص   4)
 .489الجن  الهللاني   5)
 .2/973ملنني الق وا لاف اء   6)
 .37ال وت ما الالاف ل الهال أل ي ش وهلل القنئي في هللوالان،   9)
 .2/511ى  ونن ة ا   اا   8)
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نمن تقهللو    نهلل  أا أالاا   منشلة إْذ  لاج ل ال  أا التنالوا الذي  لهللهن هال التن ا لح كنت ا   اال الا 
 . 1)في أا حكم، أا وضنف إل  الجماةل نحال قاللك: جئتك أالاا  قنو شوهللل أي: إْذ ذاك كذاك"

ال ا  الشمخش ي  ا  الج   هن  قالل،:" فإا قات: من الج، الكى  في أالاا؟ قات: ش ، 
ألا   د)إْذ  في قالل،: الأنت إْذ وحو ؛ في أن، شمنا ققا من، المضنف إلو، ال الض التنالوا؛

 . 2)األول: ال ت أالاا وا "
كمن نقل الم اهللي في الجن  الهللاني اختسف النحنال في )لوت  حوث قنل:" تلمل  مل )إّا   

الهال مذها األخف ل الهي  نهلل  )   الننفوة لاجن ل شوهللت  اوهن التنءل ال)حوا  مننص  اىمهنل 
هذا )   المش هة  د)لو    الالخ   محذالفل القنل ىو الو، الما الافق،: تلمل  مل )لو  ل الهي  ا 

  3)شوهللت  اوهن التنء"
 
 

َالقولَفيَ)حتى(.50َ
قنل الم اهللي:" الاختاف في المج ال   د)حت  ل فقول ا نتهنء  ،ل فس وهللخل فومن ق اهن إ  
لو، ذها المغن  ةل الذها المونف إل  أا ا نتهنء قهلل وكالا  ، فوهللخلل القهلل وكالا  نهلل    ق ونةل الا 

ىو الو، الالف اء أشن ا إل  ذلكل الحك   ا ثلاا أا )حت   لاغنوةل الالغنوة قهلل  فس وهللخلل الش و أا
تهللخل التخ  ل القنل في ا فونح: الذها الم  هلل الأ ال  ك  الأ ال  اي إل  أن، هللاخلل القنل الف اء 

 . 4)الال منني: وهللخل من لو وكا غو  جشءل نحال: إن، لوننو الاول حت  الو نح"
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
، الالف اء إل  أا المج ال   د)حت   قهلل وكالا ا نتهنء  ، فوهللخلل فتج  )حت   من ذها ىو الو

 لهللهنل أال وكالا ا نتهنء  نهلل  فس وهللخلل فس تج  )حت   من  لهللهنل قنل ا ا منلك في ش ح 
التىهول:" أا وكالا من  لهللهن جشءا  لمن ق اهن ما هلللول جما مو ح  ذك  ل نحال: ض  ت القالو حت  

ء من ق ا،ل المن ق ا، هلللول جما مو ح  ذك  ل الهال مض الا انته  الض ا  ،ل الوجالش شوهللل فشوهلل جش 
 . 5)أا وكالا غو  مض الا لكا انته  الض ا  نهلل "

 
                                                 

 .2/579ى  ونن ة ا   اا   1)
 .5/242الكشنف   2)
 .3/566قنوهلل الشنفوة الم  3)
 .1/354تالضو  المقنوهلل   4)
 .3/35ش ح التىهول   5)



 

 122 

َالقولَفيَ)عن،َوعلى(َإذاَدخلَعليهماَحرفَالجر.52َ
قنل الم اهللي:" الش و الف اء الما الافق، ما الكالفووا أا ) ال ال ا   إذا هللخل  اوهمن ح ف 

 . 1)نا  ا  ح فوتهمن"الج   نقو
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
القا ا ختسف في ) ا  ألنهن ما األلفنظ المشت كة التي تكالا اىمن  الح فن ل كمن أشن  
الم اهللي في الجن  الهللانيل حوث وقالل:" ) ا  لفظ مشت ك؛ تكالا اىمن  التكالا ح فن ل فتكالا اىمن  

  2)نئذ اىو  ملن : جننا"إذا هللخل  اوهن ح ف الج ل ال  تج   غو  )ما  الهي حو
الهذا  خسف الف اء الما الافق، ما الكالفووا؛ حوث ذه الا إل  أا ) ا  إذا هللخل  اوهن 

 ح ف الج  )م ا  فإنهن  نقوٌة  ا  ح فوتهنل ال  ُتل هلل  اىمن . 
 
 

َالقولَفيَ)لعل(.53َ

 هن  قنل ا ا جن  :" فأمن )للل  فنلج   هن  ا  لغة  قولل حكن  أ ال شوهللل الحك  الج 
 أوضن  الف اء الغو  ل المن، قالل الشن  :

اااااااااااااااااالَ  ََ َلَ ع  اااااااااااااااااافَ َا َان ااااااااااااااااااْيَل َعَ َمَْكَ لَ ض 
َ

اااااااااااااااااابََِ َ(2)يم"شاااااااااااااااااارََِمَ ك اااااااااااااااااامَ أ ََنَ أ ََءٍَيَْش 
َ

القنل الشنق ي أوضن :" ال)للّل  ح ف ج   نهلل  ني  قولل ىمل، أ ال شوهلل ما  ني ُ قولل 
 د) ّل  الأنشهلل:ال الى الج    هن أوضن  الف اُء الغوُ  ل... ال الى الف اُء الج    

اااااااا ااااااااَلَ ع  َاه ااااااااتَِدوال ََوَِْرَأَ هَْالاااااااادَ َوفَ رَ ص 
اااااااااانَ ينَ نَِدَْي اااااااااا َ(3)ا"ه اااااااااااتَِمَ ل ََنَْةَِماااااااااااَاللم 

َ

  

                                                 
 .1/363تالضو  المقنوهلل   1)
 .242الجن  الهللاني   2)
 .3/22ش ح ا ا جن     3)

 .17/457الخشانة األهللا  1/9الأالض  المىنلك  249الال وت ما الالاف ل الهال  س نى ة في ش ح قق  النهللى
 .563-3/562المقنوهلل الشنفوة   4)

الالشاه   1/194الا نونف  1/479هذاا  وتنا ما مشقال  ال جشل الهمن  س نى ة في ى  ونن ة ا   اا 
2/293. 
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 التوضيحَوالتحليل:َ
نقل ا ا جن   الالشنق ي  ا الف اء حكنوت، في )للل  أتهن تأتي ح ف ج ل في لغة ُ قولل 

ا لاف اء لو أجهلل  الاوة الف اء لا وت وقاللالا: للّل شوهلل قنئٌول غو  أني  نهللمن  جلت إل  ملنني الق و
 نلج   اللل حوث  الى ال وت م توا في الملنني  نوا كامة )و الف  اللو   ج هنل حوث قنل 

" ل القنل  1)في مالضا:" الأنشهللني  لض الل ا: للل و الف  الهلله  ... فنوا  ا  الجالاا  الل 
نفي مالضا وخ  تلقو ن   ا  قالل، تلنل  م  الذِّْك  ى ،ُ ف ت نف ل و ذ ك  ُ  أ الْ  و ش ك   ل ل ا ،ُ  ُوهلْل  وك   ال 

قنل:" القهلل   2)
  3) نل فال اللال كنا نو ن   ا  جالاا الفنء لالل كنا والا ن " الذِّْك  ى ،ُ ف ت نف لُ اجتما الق اء  ا  

 الأنشهلل ال وت  نوا )و الف 
 
 

ََ

                                                 
 .931-2/937ملنني الق وا لاف اء   1)
 .4-87/3ىال ال       2)
 .2/957ملنني الق وا لاف اء   3)
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َالقولَبأنَالضمائرَبعدَ)لوال(َفيَموضعَرفع.55َ
َ

ل أا وكالا مذه ، هنن مذها األخف  الالف اء القنئاوا  أا هذ  قنل الشنق ي:" الوحتم
  1)الضمنئ   لهلل لال  في مالضا  فال كأن، ما الضا الضمو  المتول مالضا المنفول"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذك  الشنق ي أا ا ا منلك لو وذك  في ألفوت، ضما ح الف الج  )لال  ل الذلك إذا جنء 
كل القهلل أشن  إل  مذها الف اء الاألخف  الت لهو ا ا منلك أا  لهللهن الضمو  المتولل نحال: لال 

 الضمو   لهللهن في مالضا  فال حوث قنل ا ا منلك:
 

ااااااااااااوَْلَ َوَ الَ وَْل اااااااااااا اااااااااااا َ لَْاَيَ م  َادَ ِتاااااااااااابَْااْلََِانَِم 
َ

ااااااااااااااااااان َتَِاَامَْذَ إََِ بَِاع  اااااااااااااااااااوَ اًَ ق ااااااااااااااااااادَ َودٍَج  َاع 
َ

َََ

الالضمو   قنل الم اهللي:" الذها األخف  الالكالفوالا إل  أا )لال   في ذلك ح ف ا تهللاءل
ل القهلل اختن  ونحا  وف  2)المتول في مالضا  فا  ن  تهللاءل نون ة  ا ضمو  ال فا المنفول"

الم نني مذها الف اء حوث قنل:"  الالحكو  اوهن  أنهن ح ف خفض  نلظا ضلوفل فنألالل  أا 
"   3)ُوحكو  اوهن  نل قنء  ا  كالنهن ح ف  ا تهللاء 

 
ا كنا القهلل أشن  الشنق ي إل  مذها ىو الو، في  ذلك حوث ولت  هن جن الل قنل الشنق ي:" الا 

مذها ىو الو، أنهن في تاك الحنل جن اٌلل... الوكالا قالل، )واشمنا ا  تهللاء  نفون  ل أي ىو الو، فوهنل فس 
  4)تكالا ما ح الف الج  أوس "

 
 

                                                 
 .3/566المقنوهلل الشنفوة   1)
 .931-2/937ملنني الق وا لاف اء   2)
 .365الم نني  وف   3)
 .674الجن  الهللاني   4)
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َمجيءَحرفَالكافَشرطاًَ.56َ
الل: كمن أحىنُت إلوك قنل الشنق ي:" كسو الف اء فوهن إذ قنل: الكنف تكالا ش قن ل تق

ْال ألنهن وهللخاهن ملن  )إْذ ل اللذلك هللخات الفنء"   1)فأْحى 
 التوضيحَوالتحليل:َ

نذك  الشنق ي  أي الف اء ذلك في تلقو ،  ا  الكنف في قالل، تلنل : ْان ن ك م   ف وُكوْ  أ ْ ى 
نُكوْ    ُىال    ا ْوُكوْ  و ْتُاال مِّ ُوش كِّوُكوْ  وو نت ن ن    ُول اُِّمكُ  ال  ْكم ة   اْلك ت نا   وُ ال  ُول اُِّمُكو ال اْلح  ت ْلا ُمالا   ت ُكالُنالاْ  ل وْ  م ن ال 

(2  
ف نْذُكُ الن يحوث قنل الف اء في ملننو،:" أ  ت ى أن، قهلل جلل لقالل، 

جالا ن  مجشالمن ل فكنا في   3)
ْال ال  ذلك هلللوٌل  ا  أا الكنف التي في "كمن" لمن ق اهنل ألنك تقالل في الكسو: كمن أحىنُت  فأْحى 

ْال ألا الكنف ش قل ملنن : افلل كمن فلاتل الهال في الل  وة أنفذ"   4)تحتن  إل  أا تشت ق ألحى 
 
 

َمجيءَحرفَالكافَ ائدَللتوكيد.57َ
ْثا ،   ل ْو   قنل ا ا  قول:" التأتي شائهللال لاتالكوهللل الُجلل من، قالل، تلنل : ش ْيءٌ  ك م 

أي مثا،   5)
ل أي: هونن"شيءل... المن حكن  الف اء   . 6)أن، قول ل لض الل ا: كوف تونلالا األق ق ؟ فقنل: ك ه وِّا 

القنل الشنق ي:" الحك  الف اء: قنل: قول ل لض الل ا: كوف تونلالا األق ق ؟ قنل: كهوِّال 
 . 9)و وهلل: هونن ل فشاهلل الكنف"

 التوضيحَوالتحليل:َ
حوث قنل في ملننو،:" القنل ذها الف اء إل  أا ح ف الج  الكنف قهلل وأتي شائهللال لاتالكوهللل 

 لض الل ا في كسم، القول ل،: منذ كو قلهلل فسا؟ فقنل: ك ُمْذ أخذت  في حهللوثكل ف هلل   الكنف  في 
نهو لوقاللالا: كوف أو حت؟ فوقالل: كنلخو ل الكخو ل  )ُمْذ  وهللل  ا  أا الكنف في )كو  شائهللالل الا 

  8)القول ل لضهو: كوف تونلالا األق ق ؟ فقنل: كهّوا"
 

                                                 
 .3/662المقنوهلل الشنفوة   1)
 .2/151ىال ال ال ق ال   2)
 .2/152ىال ال ال ق ال   3)
 .1/81ملنني الق وا لاف اء   4)
 .42/11ىال ال الشال ى   5)
 .3/26ش ح ا ا  قول   6)
 .3/663المقنوهلل الشنفوة   9)
 .1/349ملنني الق وا لاف اء   8)
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 ِةاَفَضِإاْلاُب َب
 

َحذفَالمضافَإليهَوبقاءَالمضافَعلىَحاله.51َ
 قنل ا ا منلك:

َلَ وَ ىَاأْلَ ق ااااااااااااْبَيَ يَفَ انَِالث ااااااااااااَفَ ذَ ْحااااااااااااي َوَ 
ااااااااااابَِ اااااااااااا ٍَِفَوَ ْطاااااااااااعَ َطَِرَْش  َىل اااااااااااِإََةٍَافَ ض 

َ

َلَ ِصاااااااااااااااااااااات َيَ َهَِاَِبااااااااااااااااااااااذَ ِإََهَِاِلااااااااااااااااااااااحَ كَ َ
ااااااااااااأ ََهَ يَل ااااااااااااذَِال ااااااااااااَلَ ْثاااااااااااامَِ َالَ وَ اأْلَ َتَ فَْض 

َ

وجدالش ذلدك إ  فدي المودقح وا كنلودهلل الال جدلل الالنودف الال  دال قنل الم اهللي:" القنل الفد اء:   
  1)الق ل ال لهللل فأمن نحال: هللا  الغسول فس وجالش ذلك فوهمن"

ل اللدددددو  ذلدددددك  م ضدددددي  ندددددهلل  قددددنل ا دددددا قدددددوو الجالشودددددة:" الالفدددد اء وجودددددش: مددددد  ت  نلضدددددن ا شوددددهلل 
  2)المونف"

مضنفْوا إل  )ما قنلهن   القنل ا ا  قول:" قنل  لض ش اح الكتنا: ال نهلل الف اء وكالا ا ىمنا
  3)ال  حذف في الكسول   ما األالل ال  ما الثنني"

القددددنل الشددددنق ي:" أا وكددددالا حددددذف المضددددنف إلودددد، مالجددددالهللا  فددددي الملقددددالف  اودددد،ل الهللل  ادددد  
المحذالف المضنف إلو، في الملقالفل كقاللهو: ققا ار ودهلل ال جدل مدا قنلهدنل حكدن  الفد اءل أ اهلل: ودهلل 

  4)"ما قنلهن ال جل ما قنلهن
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
أشن  ا ا  قول في ش ح، أل ونت ا ا منلك إل  أا المضنف إلو، وحذف الو ق  المضنف  ا  
حنل، الوحذف تنالون،ل الأكث  من وكالا ذلك إذا  قف  ا  المضنف اىو مضنف إل  مثل المحذالف 

 ما ا ىو األاللل مثل: ققا ار وهلل ال جل ما قنلهن.
 قدف مضدنفوا  اد  مضدنف إلود، هللالا تأالودل حدذف المضدنف إلود، فقهلل ذها الف اء إل  جدالاش 

ما أحهللهمنل القدهلل خدص الفد اء جدالاش ذلدك  افظدوا وكثد  اىدتلمنلهمن متسشمدنال كنلودهلل الال جدلل الال  دا 
الالنوددفل  خددسف لفظددوا   وكثدد  اىددتلمنلهمن متسشمددنال قددنل الفدد اء:" الىددملت أ ددن ث دد الاا الُلكاددّي 

نمن وجالش هذا في الشوئوا ووقح نا؛ مثل الودهلل الال جدلل  وقالل: ققا ار الغهللاال وهلل ال جل ما قنل،ل الا 
ل الجئتددددك ق ددددل  أال  لددددهلل  اللودددد ل ال  وجددددالش فددددي الشددددوئوا  المثددددل قاللدددد،:  نددددهللي نوددددُف أال   ددددُا هلل هددددو 

                                                 
 .1/474نوهلل تالضو  المق  1)
 .2/965إ شنهلل الىنلك   2)
 .3/81ش ح ا ا  قول   3)
 .4/166المقنوهلل الشنفوة   4)
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ل ال دوا   ل اللكدا:   دهلل  أال أمدة  شودهلل  : اشت وُت هللا   أال غسو  شوهلل  وش ا  وت ن هللاا؛ مثل الهللا  الالغسول فس ُتج 
  1)الوهلل ال جلل المن أش ه،"أال أذال 

القهلل ذها ىو الو، إل  أا حذف المضنف إلو، في مثل ذلك وكالا ما المضنف الثنني 
اللو  ما األاللل  ا   ك  الم  هلل الذي قنل  حذف المضنف إلو، المضنف إل  األاللل قنل ا ا 

وف إل   قول:" المذها ىو الو، أا األول: ققا  اُر وهلل  ما قنلهن ال جل ما قنلهنل فحذف من أض
)  جل  فون : ققا ار وهلل ما قنلهن ال جلل ثو ُأقحو قالل،: ال جل  وا المضنف الهال )وهلل  الالمضنف 
إلو، الذي هال )م ْا قنلهن  فون : ققا ار وهلل ال جل ما قنلهنل فلا  هذا وكالا الحذف ما الثنني   

  2)ما األاللل ال ا  مذها الم  هلل  نللك "
 
 

َمَعلىَالمضافالقولَفيَدخولَاأللفَوالال.59َ
 قنل ا ا منلك:

ااااامَ يَالَْذَِِباااااَ(لَْأ َ)َلَ ْصاااااوَ وَ  َرَْف اااااتَ غَْمَ َافَِض 
َيانَِالث ااااااااااَيفَ ِضااااااااااأ ََهَ يَل ااااااااااذَِال اااااااااابََِوَْأَ 

َ

ِصاااااااالَ إََِ َرعَ الش ااااااااَدَِْعااااااااجَ الَْْتَبالثّاااااااااِنَكَِْنَو 
اااااااااااااا اااااااااااااا َ ا)ك  َرَ ارَِيٌدَالض  ااااااااااااااالََْسَِأَْب  َ(يانَِج 

َ

  3)قنل ا ا الال هللي:" الما ثو امتنا )الضن ا  شوهلل   خسفن  لاف اء"
القددنل ا ددا هشددنو:" الجدداّلش الفدد اء إضددنفة الالوددف المحادد   ددأل إلدد  الملددن ف كاهددنل كددد)الضن ا 

"   4)شوهلل  ل الالضن ا هذال  خسف: الضن ا  جل 
القنل ا ا جن  :" الأجنش الف اء إضنفة المل ف  نأللف الالسو مقاقدن ل فوجدالش  ندهلل : أندن الضدن ا 

ل الالضن ُا هذال  ا  ا ض ل الالضن ُا  جل  نفةل ال  وشدههلل لد،  دذلك ىدمنتل   فدي نثد  ال  نظدول شوهلل 
   5)ال  والافق، أحهلل  ا  ذلك"

القددنل الشددنق ي:" أا وكددالا مل فددة   نكدد ال فددإا كددنا مل فددة لددو تاحقدد، األلددف الالددسو ال تّددةل فددس 
ل ال   نل جددل الحىددا  الْجدد، ل خسفددن  لافدد اء فددي المىددألة األاللدد  ألا  تقددالل: مدد  ُت  شوددهلل  الضددن ا  غددسو 

ل فدس وود  تقدهللو  حذفد،ل ال مضنف إلو، ملنق ٌا لاتنالوال الالتنالوا مدا الجدالهلل األلدف الالدسو غودُ  مقدهلل  
ل الالحىا  الالج،"  . 6)فتكالا ا ضنفة ملنق ة ل،ل الجنش ذلك في الضن ا  ال جل 

                                                 
 .1/633ملنني الق وا لاف اء   1)
 .3/81ش ح ا ا  قول   2)
 .2/382تح و  الخونوة   3)
 .84-3/83أالض  المىنلك   4)
 .3/98ش ح ا ا جن     5)
 .38-4/39المقنوهلل الشنفوة   6)
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ل النحال ل ما المضنف إل  المل فة من  هللا  القنل في مالضا وخ :" فأمن مىألة الضن ا شوهلل 
  1)مهال   ا  من أشن  إلو، ما المنال ال أى الف اء جالاش ذلكل الاألو  المنا"المىتثن  فإا الج

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذك  ش اح األلفوة مما تل ضالا لمىألة هللخالل األلف الالسو  ا  المضنفل إل  جالاش 
من مضنفن   إضنفة )أل  إل  المضنف  ش ق كالن،: مضنفن  إل  من فو، )أل ل نحال: الجْلهلل الشل ل الا 

مضنف  إل  من فو، )أل ل نحال: الضن ا  أ  الجننيل أال وكالا مضنفن  إل  ضمو  من فو، إل  
ل الالمك مال  من مثن  أال مجمال ن   ا  حهلّل ل نحال: الضن  ن شوهلل  ْفال   ل الا  )أل ل نحال: المىت حق ُة و 

ل اللذلك امتُنا إضنفة األلف الالسو إل  المضنف إل  اللاو.   م ال 
هللخالل األلف الالسو  ا  المضنف إل  الملن ف كاهنل ىالاء القهلل ذها الف اء إل  جالاش 

ل أو كنا اىو إشن الل نحال: الضن ا هذال أو كنا اىمن   أكنا المضنف إلو،  امن ل نحال: الضن ا شوهلل 
مالوال  ل نحال: الضن ا الذي كنا  نهللنن أم ل أو كنا ضمو ا ل نحال: الضن  كل أو كنا مضنفن  

 إل  مل فة نحال: الضن  ك غسمك.
 اللذلك خّ   ش اح األلفوة كامة ) ش    هلل    ا  مذها الف اء في قالل الشن  :

َرٍَْشاااااااابََِيَ رَِْكاااااااابَ الََْكَِارَِالت ااااااااَنَ اَاْباااااااان ااااااااأَ 
َ

ااااااااااااق َوَ َهَ ب ااااااااااااق َرَْتَ َرَ ْيااااااااااااالطَ َهَِْياااااااااااال َعَ َ َ 2)اوع 
َ

لجالاش  إضدنفة الالودف المقتد ا  دأل إلد  ا ىدو اللادول الهدذا مدن   د   ند، ا دا هشدنو فدي قاللد،:" 
"التجالش ال هلللو ل القهلل  هلل ا ا جن   قالل ا ا منلك )اللو   3)ة في هذا  نهلل الف اء  جنشت،: الضن ُا شوهلل 

  م ضّي  في  وت،:
َيَ رَِْكاااااااااااابَِالََْعَِابٍَِرَت ااااااااااااْشاااااااااااابََِوَ ْحاااااااااااان َوَ 

َ

َيَ ِضااااااااااااااااارَْمَ الَْبََِلَ دَ ْبااااااااااااااااايَ َنَْأ ََس َيَْل اااااااااااااااااوَ َ
َ

 هلل تنكوت  ا  مذها الف اء الملن ضدة لد،ل حودث قدنل:" تنكودت  اد  مدذها الفد اء فدي تجدالوش 
ل القودد  ا ددا الددال هللي جالاشهددن  نددهلل الفدد اء فقددق حوددث قددنل:" لوىددت  4)ا ضددنفة فددي مثددل هددذ  المىددألة"
ل القددهلل  ن ضدد، ا ددا الددال هللي  قاللدد،:" ال)التددن ك    وودد  أا وضددنف  5) هلللّوتدد،  م ضددوة إ   نددهلل الفدد اء"

                                                 
 .4/38شنفوة المقنوهلل ال  1)
ل ال س نى ة في األوالل في النحال 1/5ال وت ما ال ىوقل الهال لاُم  ا   ا ىلوهلل الفقلىي في الحمنىة ال و وة   2)

 4/265الخشانة األهللا  447الش ح شذال  الذها  299الش ح قق  النهللى  1/135
 .3/371أالض  المىنلك   3)
 .3/264ش ح ا ا جن     4)
 .2/499تح و  الخونوة   5)
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ا  هدن إل  ) ش   ألنن قدهللمنن أا الودفة المق الندة  دأل   تضدنف إلد   دن   منهدنل المدا إضدنفة المقد ال 
  1)إ   نهلل الف اء"

القدهلل  ن ضدد، ا ددا جدن   الالشددنق ي  حجددة  ددهللو ال الهلل ذلدك  ددا اللدد ا   فدي شددل  ال  فددي نثدد ل 
القهلل اىتنهللالا في منا ذلدك إلد  أا أهدو أغد اض ا ضدنفة تل ودف المضدنف  نلمضدنف إلود،ل فدإذا كدنا 

 المضنف نفى، مل فة فاو تكا  ، حنجٌة إل  التل وف.
 

 
َالمضافَمنَالمضافَإليهَالتأنيثالقولَفيَاكتسابَ.61َ
 قنل ا ا منلك:

ااااااااااااااااااب َرَ وَ  َث ااااااااااااااااااكَْاَأَ م  ااااااااااااااااااب  َالَ وَْاٍنَأَ س 
َ

إَِيث ااااااااااااِنَْأَتَ َ ااااااااااااَنَْاًَ ااااااااااااِلََانَ ك  ااااااااااااذَْح  َال َهَ ؤَ ٍفَم 
َ

 قنل الشنق ي:" الأنشهلل الف اء:
اااااااذَ إَِ اااااااَمَْهَ نَِْماااااااَاتَ اَم  اااااااَامَ ق اااااااَدٌَيَ س  َدٌَيَ س 

َ

َ(0)س"ائَِن ااااااالكَ ىَوَ رَ ق ااااااالََْلَ ْهااااااأ ََهَ ل ااااااَتَْان اااااادَ وَ َ
َ

     
 وضيحَوالتحليلالت:َ

ذهددا الفدد اء إلدد  جددالاش أا وافددظ  نلمضددنف إلودد،ل الهددال وددةهللي ملندد  المضددنفل فهددذا الدددذي  
 ولنمل فو، المضنف ملنماة المضنف إلو،.

قنل الف اء:" الالل ا إذا أضنفت المذك  إل  المةنثل الهدال فلدل لد،ل أال هدال  لدض لد،ل قدنلالا فود، 
نمن جنش هذا كا، ألا ا   3)لثنني وكفي ما األالل"التأنوث الالتذكو  ... الا 

 
 

                                                 
 .498-2/499تح و  الخونوة   1)
 .4/48المقنوهلل الشنفوة   2)

ل ال س نى ة في ملنني الق وا لاف اء 129الال وت ما القالولل الهال أل ي الل ن  األ م  في ال ونا الالت ووا 
1/386. 

 .1/386ملنني الق وا لاف اء   3)
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َانقطاعَ)غير(َعنَا ضافة.60َ
 قنل ا ا منلك:

إَِاًءَغَ ن اااااابََِمَْمَ اْضااااااوَ  ااااااَنَْيااااااراًَ اااااامَ دَِع  َاْتَم 
َ

ااااااااااي اااااااااااوَِ،َنَ يفَ ِضااااااااااأ ََهَ ل ااااااااااَ م  اااااااااادَِاًَ َامَ اَع 
َ

قددنل ا ددا قددوو الجالشوددة:" اللددو وىددما ققلهددن  ددا ا ضددنفة لفظددن  إ   لددهلل لددو ل حكدد  الفدد اء:  
  1)ق ضت  ش ال لو  غو "

 
 لتوضيحَوالتحليلا:َ

من ملن ل القهلل حك  الف اء  ا الل ا   )غو   ما األىمنء السشمة ا ضنفةل إمن لفظن ل الا 
 مجوئهن مققال ة لفظن   لهلل لو .

 
 

َالقولَفيَإضافةَالشيءَإلىَمعناه.60َ
قنل الم اهللي:" الأجنش الف اء إضنفة الشيء إل  من  ملنن ل  ختسف الافظوال الالافق، ا ا  
  2)غو  ل النقا، في النهنوة  ا الكالفووا"الق االال ال 

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  جالاش إضنفة الشيء إل  ملنن  إذا اختاف لفظ،ل قنل في ملنني الق وا  
ل هلل ا ُ تلقو ن   ا  قالل، تلنل  ْو ٌ  ا خ   ال   ال  خ 

قنل:" أضوفت الهللا  إل  ا خ الل الهي ا خ الل القهلل   3)
اْلو ق وا   ح     ل ُهال   ه ذ ا إ ا    نفى، إذا اختاف لفظ،ل كقالل،تضوف الل ا الشيء إل

الالح  هال   4)
  5)الوقوال الجما األونو تضنف إل  أنفىهنل  ختسف لفظهن"

 
 

                                                 
 .1/616إ شنهلل الىنلك   1)
 .1/386تالضو  المقنوهلل   2)
 .12/179ىال ال والىف   3)
 .56/95ىال ال الالاقلة   4)
 .1/471ملنني الق وا لاف اء   5)
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َالقولَفيَإضافةَ)كل(.62َ
قنل الم اهللي:" لد)كل  مالضلنا تاشو فوهمن ا ضنفة لفظن  الملن ل أحهللهمن: إذا القلت نلتن ل 

  1)القلت تالكوهللا ل خسفن  لاشمخش ي الالف اء في التالكوهلل"الا خ : إذا 
 
 

َإضافةَ)قبل،َوبعد(َوأخواتها.63َ
ل  نلخفض الحذف   قنل الم اهللي:" حك  الف اء في ملننو، أا ما الل ا ما وقالل: ما ق ل 

 . 2)التنالوا ل ضنفة"
 القنل الشنق ي:" الأنشهلل الف اء الاألخف  الغو همن: 

اااااأ ََمَْاَل ااااان ااااااَأَ ذَ إَِ َنَْك ااااايَ َمَْل اااااوَ َكَ ْيااااال َعَ ْنَوم 
َ

َ(2)"اءَِر َوَ َاءَِر َوَ َنََِْماااااااااااااااااااااااالَ ِإََكَ اؤَ ق ااااااااااااااااااااااالََِ
َ

   
 التوضيحَوالتحليل:َ

 ذك  ا ا منلك )ق ل  الأخالاتهن في  وت، قنئس :
،َأولَ  ،َبعاااااااااد ،َحْساااااااااب  َكغيااااااااار  َقبااااااااال 

َ

َودون،َوالجهاااااااااااااااتَأيضااااااااااااااًا،َوعاااااااااااااالَ َ
َ

لمضنف إلو، غو  ش قوا ل ننء هذ  األىمنء  ا  الضو: أا وكالا ا  4)القهلل ذك  النحنال 
 مذكال  ملهن في الافظل الأا وكالا منالي الذك  مقهلل  الظهال .

ل قنل في ملنني الق وا:"   القهلل ذها الف اء إل  جالاش  ننءهن  ا  الضو إذا أضوفت إل  مقهلل  
م ا ق ْ لُ  م ا اأْل ْم ُ  ل ا ،  القالل،    ْلهللُ  ال 

همن الق اءال  نل فا  غو  تنالوال ألنهمن في الملن  و اهلل    5)
ن  نل فا الهمن مخفالضتنال  ى ُمالُهم  ا ضنفة إل  شيء   محنلةل فامن أهلّلتن  ا ملن  من أضوفتن إلو، ال 

  6)لوكالا ال فا هلللوس   ا  من ىقق ما إضنفتهمن إلو،ل الكذلك من أش ههمن"
 
 

                                                 
 .389-1/386تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/477تالضو  المقنوهلل   2)
 .4/135المقنوهلل الشنفوة   3)

الش ح  2/349ل ال س نى ة في الشاه  2/298الال وت ما القالولل الهال للوي ا ا منلك اللقواي في اللقهلل الف وهلل 
 139شذال  الذها 

 .4/135انظ : المقنوهلل الشنفوة   4)
 .37/4ىال ال ال الو   5)
 .1/631ملنني الق وا لاف اء  6)
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َحذفَتاءَالتأنيثَمنَالمضافَعندَا ضافة.65َ
لوسالل أا تكالا التنء حذفت لغو  ا ضنفةل قنل الشنق ي:" إْا  أى الننظو في نحال: إقنو ا 

فإن،   وىتقوو ا ىتهلل ل  ن وة إ   ا  ذلكل فأمن ما جلل حذفهن ما  نا قالل، أنشهلل  الف اء: 
هلل  األم  الذي ال هللالال فس وىتقوو ا ىتشهنهلل  هنل إذ مذه ، في التىهول جالاش حذف التنء  الأخافالك   

  1)ل ضنفة  ا  قاة"
 
 يلالتوضيحَوالتحل:َ

ذهددا الفدد اء إلدد  جددالاش حددذف التددنء فددي )إقنمددة  إذا أضددوفتل ألا المضددنف الالمضددنف إلودد،  
نمدن اىدتجوش ىدقالق الهدنء مدا قاللد،  ال   ال ا  ق دنو   منشلة الالاحهللل قنل الف اء:" الا  دس   ضدنفتهو إودن ل   (2 الو 

   :القنلالا: الخنفض المن خفض  منشلة الالاحهللل فاذلك أىققالهن في ا ضنفةل القنل الشن
اااااااأ ََيطَ ِلاااااااإّنَالخَ  َواد َرَ جَ انَْف اااااااَواَالباااااااينَِدَُّج 

َ

اااااايَوَ ذَِال ااااااَرَِْمااااااِعااااااد َاألَ َوكَ ف اااااال َخَْأ َوَ َ َ 3)وادَ ع 
َ

  4)و وهلل:  هللال األم ل فنىتجنش إىقنق الهنء حوا أضنفهن"
أمدددن مدددن ذهدددا إلوددد، ا دددا منلدددك فدددي التىدددهول الشددد ح، فقدددهلل أجدددنش حدددذف التدددنء إا لدددو والقدددا حدددذُفهن 

اةل فقق كمن أشن  الشدنق يل قدنل ا دا منلدك:" القدهلل وحدذف مدا المضدنف تدنء الت نىن ل اللو  وجش  في ق
التأنوددث إا لددو والقددا حددذفهن فددي الت ددن  مددذك   مةنددثل كحددذف تددنء ا نددةل أال مفدد هلل وجمددا كحددذف تددنء 
تمدد الل ... الىددّهل حددذف التددنء مددا هددذ  األىددمنء أا حددذفهن   والقددا الت نىددن ؛ ألندد،   وقددنل فددي الُلددهلل ال: 

هلْلل ال  في الحونال: حونل ال  في اللونهللال:  ونهللل ال  في ال ىنلة:  هلّلل ال  في ال هللال:    نوة: نّيل ال  في الل 
ال   ال ا  ق ددنو   ىددنلل ال  فددي المل فددة: ملدد فل الجلددل الفدد اء مددا هددذا الق وددل  ددس  الو 

ددا ال ُهددوال   5)    ْلددهلل   مِّ
ا دد  ه وْ  ددو ْغا ُ الا   غ  ى 

  9)قنمددة: إقددنول ال  فددي الغا ددة: غاددا" نددنء  ادد  أندد،   وقددنل هللالا إضددنفة فددي ا   6)
 انته .

  

                                                 
 .357-4/349المقنوهلل الشنفوة   1)
 .21/93ىال ال األن ونء   2)
ل ال س نى ة في المخوص 1/651ال وت ما ال ىوقل الهال لافضل  ا   ن   ا  ت ة الاه ي في لىنا الل ا   3)

4/315. 
 .1/593اف اء ملنني الق وا ل  4)
 .21/93ىال ال األن ونء   5)
 .37/3ىال ال ال الو   6)
 .91-3/97ش ح التىهول   9)
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 ِبجَُّعالتََّباُب 
َ

66َ.) َالقولَفيَالمنصوبَبعدَ)ماَأْفع ل 
قنل الم اهللي:" مذها ال و ووا أن، مفلالل  ،ل الش و الف اء الما الافق، ما الكالفووا أا  

"   1)نو ،  ا  حهلل النوا في نحال: شوهلٌل ك وٌو األا 
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ل أنهدددن اىدددول القدددهلل ذهدددا ذهدددا ال  دددل  فدددي نحدددال: مدددن أالفددد  ال جدددل  فددد اء الالكالفودددالا إلددد  أّا )أْفل 
ال و والا إل  أنهدن فلدل تنودا مفلدال  ل القدهلل نقدل ذلدك الخدسف األن دن ُي فدي ا نودنف حودث قدنل:" 
ذها الكالفوالا إل  أّا أْفل ل  في التلجا نحال: مدن أْحى دا  شودهللا  اىدٌول الذهدا ال ود والا إلد  أند، فلدل 

لو، ذها أ دال الحىدا  ادي  دا حمدشال الكىدنئي مدا الكدالفووا"منض   ل مالضدحن  أهلللدة احتجدن  كدل  2)ل الا 
ف و ل حوث و ى الكالفودالا أند، اىدو ألند، جنمدهلل   وتود فل الالتود ف مدا خودنئص األفلدنلل كمدن 

 أن، وهللخا، التوغو ل الالتوغو  ما خونئص األىمنءل إل  غو  ذلك ما حج  الكالفووا.
  
ك مددذها ال ودد ووا فددي أا )أْفل ددل   فلددٌل ونوددا مفلددال  ل حوددث قددنل فددي القددهلل ذهددا ا ددا منلدد 
 ألفوت،:

(َاْنِصااااااااااب ن هَكااااااااااا)ما اااااااااال  َ)أ ْفع  ِتْلااااااااااو  َو 
َ

ااااااااااان اااااااااايَْيلَ لَِأ ْوف ااااااااااىَخَ َ َ(2)(اَوأ ْصااااااااااِدقَِبِهم 
َ

َ
َ

                                                 
 .2/41تالضو  المقنوهلل   1)
 .15مىألة  1/127ا نونف   2)
 .128ألفوة ا ا منلك   3)
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َالقولَفيَ)ما(َالتعجبيةَأنهاَاستفهامية.67َ
  1)ة"قنل الم اهللي:" الذها الف اء الا ا هلل ىتالو، إل  أنهن اىتفهنمو 
القدددنل الشدددنق ي:" الاختادددف فوهدددنل فقودددل: نكددد الل  ملنددد  شددديءل الهدددال مدددذها الخاودددل الىدددو الو،  

لود،  الالجمهال  ما ال و ووال القول: مالواللة  ملند  الدذيل الهدال  أي األخفد ل القودل: اىدتفهنموةل الا 
 . 2)منل الف اء"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

 هن اىتفهنموةل حوث قنل في ملننو،:"ذها الف اء إل  أّا )من  التلج وة في )من أْفل ا ،  أن 

نالقالل،  ش الجل  أ ْكف    ُ  م 
وكالا تلج ن ل الوكالا: من الذي أكف  ؟ ال هذا الالج، ا خ  جنء   3)

 . 4)التفىو "
الهذا الذي ذها إلو، هال مذها الكالفووال كمن أشن  إل  ذلك ا ا منلك ملت ضن   اوهو في  

هنموة الهال قالل الكالفووا فاو   وحو ل ألا قنئل ذلك ش ح التىهولل حوث قنل:" الأمن كالنهن اىتف
من أا وهلل ي كالنهن لسىتفهنو الالتلجا ملن ل كمن هي في قالل،  إمن أا وهلل ي تج هللهن لسىتفهنول الا 
تلنل :" فأوحنا الوموا من أوحنا الوموا" فنألالل  نقلل ألا الافظ المج هلل لسىتفهنو   وتالج، 

ا، ونل  لذلكل فاو وكا لمج هلل ا ىتفهنول الالثنني أوضن   نقلل مما ولاو إل  ما   ولاول المن أفل
نق ةُ  ألا ا ىتفهنو المشالا  تلجا    واو، غنل ن  إ  األىمنءل نحال: ن اْلح  نق ةُ  م  اْلح 

 اْلق ن    ةُ  ل   5)
ن اْلق ن    ةُ  م 

ل  9)تفهنمن "... ال)من  المشن  إلوهن مخوالوة  نألفلنلل فلاو أنهن غو  المتضمنة اى  6)
 . 8)القهلل ذها ا ا منلك إل  أنهن اىو م تهللأ  ملن  شيءل الهال مذها ال و ووا

 . 9)القهلل  ن ض الم اهللُي الف اء  أوضن   قالل،:" الا ىتفهنو شونهللال   هلللول  اوهنل فس واتفت إلوهن" 
 

                                                 
 .2/42تالضو  المقنوهلل   1)
 .4/436المقنوهلل الشنفوة   2)
 .87/19ىال ال       3)
 .2/952ملنني الق وا لاف اء   4)
 .2-69/1ىال ال الحنقة   5)
 .2-171/1ىال ال القن  ة   6)
 .2/364ش ح التىهول   9)
 .2/363انظ : ش ح التىهول   8)
 .2/42تالضو  المقنوهلل   9)
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َالقولَفيَصيغةَالتعجبَ)أ ْفِعْلَِبه(.َباب61َ
ق، إل  أن، أم   نىتهلل نء التلجا ما المخنقا مىنهللا  قنل الم اهللي:" الذها الف اء الما الاف 

  1)إل  ضمو  "
القنل ا ا هشنو:" القنل الف اء الالشمخش ي الا ا كوىنا الا ا خ الف: لفظ، الملنن  األم ل  

  2)الفو، ضمو ل الال نء لاتلهللوة"
ْل  ، أوُا، األم ل كأك ْو شوهللا  الأْ ام،ل ثّو لّمن اىتلمل في التل جا ذها قنل الشنق ي:" أْفل 

ل ثو تن ا م ونن   أي الف اء  نلقالل:" الأمن  ا  مذها الف اء  3)ملن  األم  من،  ا  مذها الجمهال "
ل القنل في مالضا وخ :"  4)الما ت ل،  ا  القالل   قنء ملن  األم  ما التلجا فس إشكنل"

ل الذها الف ا ا كنا لفظ، األم  فاو   فلل  أم   ء إل  أن، الالجمهال  أا ملنن  ملن  الخ  ل الا 
 . 5) ملن  األم   ا  ظنه  ل المنل إلو، الشمخش يل القاّلا  ا ا خ الف"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ْل   ققا الهمشال   ذك  ش اح األلفوة مما تل ضالا لتاك المىألة إجمنت النحنال  ا  فلاوة )أْفل 
ل الاختافالا فومن ال اء ذلك ْا  شوهلل   . 6)المفتالحة الكى   وا فللل نحال: أْحى 

ها ال و والا إل  أا لفظ، لفظ األم ل الملنن  ملن  الخ  ل الهال في األول فلٌل فقهلل ذ 
ل  ملن  ون  ذا كذال كد)أ غهلل  ال لوُ   أي: ون  ذا ُغهلل ال ل ثو ُغوِّ ْت الووغة  منض   ا  ووغة أْفل ل 

ْا  فقُ    إىننهلل ووغة األم  إل  ا ىو الظنه ل فشوهللت ال نء في الفن لل  شالة الق  ل المثا،: أحى 
ل أي: ون  ذا حىال الأال   الشج ل أي: ون  ذا ال   .   شوهلل 

ْل  فلل أم  لفظن  الملن ل وحمل ملن  التلجال الفو،   الذها الف اء الما ت ل، إل  أا )أْفل 
 ضمو  مىتت   ا  أن، فن لل كمن في أفلنل األم ل الال نء الهللاخاة  او، هي لاهلل لة  ا  التلهللوة.

 : 9)ل و ووال ال هلل  ا  الف اء في ش ح التىهول ما أ  لة أالج،القهلل  ج  ا ا منلك مذها ا
  أحهللهمن: أن، لال كنا أم ا  لو وكا الننق   ، متلج ن ل أي: وم ا  نفى،  نلتلجال  ل وكالا

 وم ا  غو    نلتلجا.
                                                 

 .2/43تالضو  المقنوهلل   1)
 .3/219أالض  المىنلك   2)
 . 1/62المقنوهلل الشنفوة   3)
 . 1/62المقنوهلل الشنفوة   4)
 .439-4/436المقنوهلل الشنفوة   5)
 .219-3/219انظ : أالض  المىنلك   6)
 .366-2/365انظ : ش ح التىهول:   9)
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  أن، لال كنا أم ا  ما ا جمنت  ا  فلاوت، لشو إ  اش ضمو   في التأنوث الالتثنوة الالجمال كمن
 ل فلل أم .واشو ما ك

  :ْل المذكال  لال كنا أم ا  مىنهللا  إل  المخنقا لو وجش أا واو، ضمو  المخنقا نحال أا أْفل 
ْا  كل ألا في ذلك إ منل فلل الاحهلل في ضمو وا: فن ل المفلالل لمى  الاحهلل  أْحى 

  ْل المشن  إلو، لال كنا  ملن  األم     ملن  أف ل ل  تنلي )من  لالجا ل، ا  سلل إذ أا أْفل 
.ك  ننت  ون، ونء  أال الاالا  من الجا أل ا الأقو النحالهمنل اللو وقل: أْ و ْا الأقالو 

ل في  1)القهلل ذها الم اهللي إل  مخنلفة الف اء  قالل،:" الالوحو  من ذها إلو، جمهال  ال و ووا"
 حوا لو ولن ض الشنق ُي الف اء ل  هلللول قالل،:" )فس إشكنل .

 

 
َ.َالقولَفيَالمجرورَفيَ)أ ْفِعْلَبه(69

قنل الشنق ي:" فنلقنئل  أن، فلل أم  وجلا، في مالضا نوال الالقنئل  أن، خ   وجلا، في  
ْل ضمو ل ال ا  األالل    هلل فو، ما  مالضا  فا  نلفن اوةل ال ا  هذا الثنني   وكالا في ْأْفل 

  2)ضمو ل الهال نص الف اء"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ْل فلل أم  لفظن  الملن ل ال ا  إل   -كمن أش ت في المىألة الىن قة–ذها الف اء   أا أْفل 
ل فشوهلٌل  ْا  شوهلل  ذلك فقهلل ذها إل  أا المج ال   ، في مالضا نوا  ا  المفلاللوةل نحال: أْحى 
ْل ما ضمو   مج ال  لفظن ل منوالا  ا  المفلاللوة محس   ا  مذها الف اءل ال او، فس  هلل ألْفل 

 ولالهلل  ا  الفن ل.
ل أي: ال ا   أي ما ذها أن، خ   فوكالا ال  ْا  شوهلل  مج ال   ، م فالت  ا  الفن اوةل أْحى 

ْل إل  ضمو . ُىا  شوهلٌلل ال  حنجة ألْفل   ح 
َ
َ

                                                 
 .2/43تالضو  المقنوهلل   1)
 .53-2/52تالضو  المقنوهلل   2)
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َالقولَفيَالمتعجبَمنهَبعدَ)أ ْفِعْلَِبِه(َعندَحذفَالباء.71َ
قنل الم اهللي:" قنل في ش ح التىهول: لال اضق  شن   إل  حذف ال نء المونح ة غو   

 ف اء واشو النوا".)أا  لشم، أا و فال ال ا  قالل ال
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ْل  إذا حذفت غو  مونح ة لد)أْا  الالفللل   ذها الف اء إل  أا ال نء الجن ال المونح ة لد)أْفل 
 فإن، واشو النوا  لهللهن.

ْل    تحذف إ  إذا كنا   القنل ا ا منلك في ش ح التىهول:" الال نء الجن ال من  لهلل )أْفل 
 الل،:موحال هن )أْا  الالفللل كق

َوامَ دَ ق ااااااااااتَ َينَ مَِلَِْساااااااااامَ الََْيَُِّباااااااااانَ َالَ ق ااااااااااوَ 
َ

َ(0)ا"مَ دَ ق اااااااامَ الََْونَ ك ااااااااتَ َنَْاَأَ ن ااااااااْيَلَ ْحِبااااااااْبَإَِأ َوَ َ
َ

 القهلل  ن ض ا ُا منلك الف اء ل حوث قنل:" ال  حجة ل، في قالل الشن  : 
َطَ  ااااااااااْتَرَِق اااااااااارَ أ ال  َالَْح  َىل اااااااااايَِْمَلَ وَْق ااااااااااال 

َ

َمَ َ اااااااااااااااااات َرَْف أ ْبِعااااااااااااااااااْدَدار  َ(0)ارَ  َ حااااااااااااااااااٍلَم 
َ

هلْل هلل نء  ا  ملن : أْ ل هلل  ار هللا   م تحل  ا مشا  مح ال ت،" مك    3)نا جلل أْ ل 
 

َ
 الفصلَبينَفعلَالتعجبَوالمتعجبَمنهَبالظرفَوالجارَوالمجرور.70َ

  

قدددنل المددد اهللي:" الأمدددن الظددد ف الالمجددد ال  ففوهمدددن خدددسف مشدددهال : ... الالجدددالاش مدددذها الفددد اء  
لددد  المندددا ذهدددا األخفددد  الالم ددد هلل الأكثددد  الالج مدددي الالمدددنشني الالفن ىدددي الا دددا خددد الف الال شددداال وال الا 

  4)ال و ووا"
القنل ا ا القوو:" الأمن الفول  نلظ ف الالجن  الالمج ال  فمىتلمٌلل فما كسمهو: من أْحى ا   

 نل جل  أْا ووهلل ل المن أْق      ، أا وكذال... اللذلك وح  المونف جالاش  مالافقة لاف اء الالفن ىيل 
 . 5)ا"ما مخنلفة أكث  ال و وو

                                                 
 .172ال وت ما القالولل الهال لل ن   ا م هللا  في هللوالان،   1)
 ال وت ما الالاف ل اللو أقف  ا  ونح ،.  2)
 .2/369ش ح التىهول   3)
 .53-2/52المقنوهلل تالضو    4)
 .1/699إ شنهلل الىنلك   5)
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القنل الشنق ي:" الذك  في التىهول الش ح،: أا الجالاش مذها الف اء الالج مي الالمنشني  
الا ا خ الف الالشاال وال الما المجوشوا أوضن  الشجن  الالىو افيل المما نقل  نهو المنا: األخف ل 

  1)النقل الىو افي   ا الم  هلل  المنا "
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

 وا فلل التلجا الالمتلجا من،  نلظ ف أال الجن  ذها الف اء إل  جالاش الفول  
الالمج ال ل نحال قالل  م ال  ا ملهللوك ا:" ر هللّ   ني ىاوو من أحىا في الهوجنء لقنء هنل الأْك  و  في 

 الا ْش نت  قنء هنل المن أْث  ت  في المكُ منت  قنءهن".
هول:" لو ُوْمت ن ْا الهذا الذي هللفا ا ا منلك إل  تجالوش ذلك المذهال حوث قنل في ش ح التى 

ل ْف؛ لث الت ذلك نث ا  النظمن  القونىن " ل القنل في ش ح الكنفوة:" الالوحو  جالاش  لث الت ذلك  2)اللو ُوض 
 . 3) ا الل ا"

  

                                                 
 .4/573المقنوهلل الشنفوة   1)
 .2/392ش ح التىهول   2)
 .1/1796ش ح الكنفوة الشنفوة   3)
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 اَماُهَرْجى َمَرا َجَمَو َسْئِبَو َمْعِنَباُب 
َ

َالقولَفيَ)َنعمَوبئس(.70َ
من اىمنال الاىتهلللالا  هللخالل ح ف الج ل قنل الم اهللي:" الذها الف اء الأكث  الكالفووا إل  أنه 

في قالل،: من هي  نلو الاللهلُلل النلو الىوُ   ا   ئ   الل ْوُ ل الوةالل  ا :  مقالل فوهن: نلو الاللهللل 
  1)ال ا  مقالل فوهن  ئ  اللو "

القنل ا ا  قول:" الذها جمن ة ما الكالفووا المنهو الف اء إل  أنهمن اىمنال الاىتهلللالا  
ل  لضهو: نلو الىوُ   ا   ئ  الل ْوُ ل القالل ا خ : الار من هي  نلو  هللخالل ح ف الج  في قال 

  2)الاللهلُلل نوُ هن  كنء ال  هن ى قة"
القنل ا ا جن  :" الذها الف اء الأكث  الكالفووا إل  إىموتهمنل الاىتهلللالا  ا  ذلك  هللخالل  

 . 3)ح ف الج   اوهمن"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

نال اللوىن فلاوا كمن ذها ال و والال الُخّ جن  ا  ذها الف اء إل  أا )نلو ال ئ   اىم 
جلاهمن مفلاللوا لقالل محذالف الاقا وفة لمالوالف محذالف لنلو ال ئ ل كمن أشن  إل  ذلك 
الم اهللي  قالل،:" الذها الف اء إل  أا األول في قاللك: نلو ال جل شوهلٌلل ال ئ  ال جُل  م الل  جٌل 

لمالوالف الذي هال ) جل  الأقومت الوفة التي نلو ال جُل شوهلٌلل ال جل  ئ  ال جُل  م الل فحذف ا
ل فنلو ال جلل ال ئ  ال جل  4)هي الجماة ما نلو الفن اهن ال ئ  الفن اهن مقنم،ل فحكو لهن  حكم،"

.   نهلل   افلنا لشوهلل  ال م ال 
القهلل اىتهللل الف اء الما ت ل، ما الكالفووا  ا  إىموتهمن  هلللول هللخالل ح ف الج   اوهمنل  

نء هللالا األفلنلل الأنهمن   وتو فنال قنل ا ا ولو :" الحك  الف اء الح الف الج  مختوة  نألىم
   5)أا أ  ا ون  ُ ّش   ماللالهللالل فقول ل،: نلو الماللالهللال ماللالهللتكل فقنل: الار من هي  نلو الماللالهللال"

أمن ال و والا فنىتهلللالا  ا  أنهمن فلسا  هلللول هللخالل تنء التأنوث الىنكنة  اوهمنل الهي  
ا األىمنءل قنل ا ا األن ن ي:" ذها الكالفوالا إل  أا نلو ال ئ  اىمنا مختوة  نألفلنل هللال 

                                                 
 .2/54تالضو  المقنوهلل   1)
 .3/161ش ح ا ا  قول   2)
 3/167ش ح ا ا  قول   3)
 .2/54تالضو  المقنوهلل   4)
 .3/478ش ح المفول   ا ولو   5)
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ل القهلل نقل ا ا  قول مذها الجمهال   1)م تهللوال الذها ال و والا إل  أنهمن فلسا   وتو فنا"
 قالل،:" مذها جمهال  النحنال أا )نلو ال ئ   فلسا  هلللول هللخالل تنء التأنوث الىنكنة  اوهمنل نحال: 

ل القنل الشنق ي:" فأمن أهل ال و ال ف أالا أنهمن فلسا الهال  2)ال ئ  الم أال هلل هلل"نلمت الم أال هنهللل 
  3) أي الننظو"
القهلل ذها ا ا منلك إل  مخنلفة الف اء الالكالفووا مةوهللا  من ذها إلو، ال و والا في أنهمن  

 فلسال حوث قنل:
َمَ ِفْعااااااااااااااااااال َ ْياااااااااااااااااار  ااااااااااااااااااتَ ِنَغ  َْينَِف َرَ ص 

َ

َنَِيَْمَ اْساااااااااااااَانَِع اااااااااااااافَِر ََس َئَِْباااااااااااااوَ َمَ ْعااااااااااااانََِ
َ

كمن ا ت ض ا ا القوو  ا  مذه هو  قالل،:" ال  هلللول لاكالفووا  ا  اىموتهمن  نتونلهمن  
 ح ف الج  في نحال:  ئ  الىو   ا   ئ  اللو ل ال: من هي  نلو الاللهللل لتأالل،  هللخالل ح ف 

  4)الج   ا  مالوالف محذالفل تقهللو  :  ا   و   ئ  اللو ل ال ماللالهلل نلو الاللهلل"
َ

َ
َموصولَبنعمَوبئسالقولَفيَال.72َ

 قنل الم اهللي:" الأجنش الف اء أا وكالا مضنفن  إل  نك الل كقالل،:
ااااااَمَ عَْنَِف اااااا َق اااااااحَِص  َمَْه اااااال ََحَ ال ََِسااااااٍمَالَ وَْب 

َ

ااااااوَ َ ااااااثَْعَ َبَِْكااااااالرَ َبَ احَِص  َاان اااااافَ باااااانَعَ َانَ م 
َ

  5)النقل إجنشت،  ا الكالفووا الا ا الى ا ل الخو،  نمة النحالووا  نلض ال ال"
 وكالا فن ل نلو ال ئ  نك ال مختوةل أجنش  األخف  الالف اءل كقالل،:القنل ا ا الال هللي:" القهلل 

َق ِرين اااااااااااااااَي ف ااااااااااااااٍنَه اِلااااااااااااااكٍَ َِبااااااااااااااْئس 
َ

اِلااااااااااااااااااااكََِ َ(6)"َأ مَُّع ب ْيااااااااااااااااااااٍدَوأ ب ااااااااااااااااااااوَم 
َ

  
  

                                                 
 .14مىألة  1/99نونف ا   1)
 .53-2/52تالضو  المقنوهلل   2)
 .4/579المقنوهلل الشنفوة   3)
 .1/971إ شنهلل الىنلك   4)
 .59-2/56تالضو  المقنوهلل   5)

الهما الهالاما  9/415الخشانة األهللا  4/253الال وت ما ال ىوقل الهال  س نى ة في ش ح ال ضي  ا  الكنفوة 
2/86. 

 .467-2/459تح و  الخونوة   6)
؛ 989الشد ح  مدهللال الحدنفظ  5/212الالدهلل   2/183ل وت مدا ال حد  الىد وال الهدال  دس نىد ة فدي أمدنلي القدنلي الا

 .13/196ل  17/113؛ الالمخوص5/36الهما الهالاما 17/496اللىنا الل ا 
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 التوضيحَوالتحليل:َ
  أهلل ي  سو ا تمهلل كل ما الم اهللي الا ا الال هللي في نقل هذا المذها  ا الف اءل في أن،  

 -كمن ظه  في المىألة الىن قة–ئ  وضنف إل  نك ال مختوةل فنلف اء ذها إل  أا فن ل نلو ال 
ذها إل  أنهمن اىمنا اللوىن فلاوال الما حوث كننن فلاوا    هلل لهمن ما فن ل كىنئ  األفلنلل 

 الالوالاا أا نقالل: حكو المالوالل  نلو ال ئ .
 اوهن ل فقهلل ذها الف اء إل  أا نلو ال ئ  إا الوس  نك ال وجالش هللخالل األلف الالسو  

الأضوفت تاك النك ال إل  نك الل جنش فوهن ال فُا الالنوُال أمن إا الوات  مل فة فس وجالش إ  ال فال 
 تاك نو ت فوهن ال و أل ف    حهللالث مل فة   تكالا قهلل  نك ال الواتهن فإذاقنل الف اء في ملنني الق وا:" 

ذا  م الل  جس   الن لو  م الل  جس     ئ : كقاللك النك ال ل  ى ول في مالق تةل غو  فاتكا مل فة أاللوتهن الا 
 نك ال إل  النك ال أضفت فإا  م الل ال جلُ  ال  ئ   م الل ال جلُ  ن لو: فتقالل ت فا أنك ت ى أ  النك الل
ل  فلت   ا شوهللٌ  ىف  الغسو   شوهلٌلل ىف  غسوُ  ن لو: كقاللك النو ت  ل شوئن المل فة إل  أضفت الا    فلت 
 إل  أضنفالا حوا ألنهو شن ٌ ل إلو، ُوضق    أا إ  الّنوا وجالش ال  شوهلٌلل الخول ىنئُ   ن لو: فقات
 . 1)"و ْنو الا أ ّ  أ ْح ى المل فة إل  أضنفالا إذا فهو  فلالال النك ال

 
َ

َالقولَفيَ)ما(َالتيَتليَ)ِنْعم َوبئس(.73َ
قنل الم اهللي:" الذك   لضهو أنهن مالواللةل الالفلل واتهنل الهي فن ل وكتفي  هن ال واتهنل  
  2)ش ح التىهول  ا الف اء الالفنىي"النقا، في 

قددنل الشدددنق ي:" قدددنل الفددد اء: إا )مددن  تادددي )ن لدددو   اددد  أالجدد، ثسثدددةل أحدددهللهمن أ  وكدددالا لهدددن 
مالضدا مددا ا  دد اال التكددالا كد لض حدد الف ا ىددول كددد)ذا  مددا: حّ دذال ال  تتغودد  )نلددو  فددي تأنوددث 

م ن تلنل  ال  تثنوة ال  جمال الُت فا األىمنء  لهللهنل ال او، حمل قالل ار دي   ف ن ل  ه 
القدالل هو:  ئىدمن   3)

تشالوٌ  ال  مْه ل الالثنني أا تكالا شائهللال   أث  لهنل فتقالل: نلمن  جاوا الشوهللاال النلمن  جس  الشوهللالال 
ناللددو ومثّددل  نحددال: نلددو مددن ال جددل شوددهلٌلل الالثنلددث نحددال قاللدد، تلددنل   اْلاْ    ْئى ددم  ددُهوْ    دد،   اْشددت    أ نُفى 

فددنص    4)
  5)نهن م فال ةل الظنه   أنهن مل فة مالواللة" ا  أ

                                                 
 .56-1/55ملنني الق وا لاف اء   1)
 .2/65تالضو  المقنوهلل   2)
 .2/291ىال ال ال ق ال   3)
 .2/97ىال ال ال ق ال   4)
 .529-4/526المقنوهلل الشنفوة   5)
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 التوضيحَوالتحليل:َ
ذكدددد  المدددد اهللي أا الفدددد اء الالفنىددددي ذه ددددن إلدددد  أا )مددددن  الالاقلددددة  لددددهلل نلددددو ال ددددئ  أنهددددن فن ددددل  

المالودداللة الالفلدددل ودداتهنل القدددهلل نىدددا نقادد، هدددذا إلدد  ا دددا منلدددك فددي شددد ح التىددهولل الوظهددد  لدددي أا 
النقل  ا ا ا منلك أال أا الننى  أخقأ في الكتن دةل ففدي  ل  من وكالا قهلل أخقأ - حم، ار–الم اهللي 

التىددهول )الكىددنئي  اللددو  )الفنىددي ل  ن ضددنفة إلدد  أا ا ددا منلددك ذكدد  أا الفدد اء نقددل هددذا المددذها 
 ا الكىنئيل  خدسف قدالل المد اهللي فدي أا ا دا منلدك نقاد،  دا الفد اء الالفن ىديل قدنل ا دا منلدك فدي 

لكىنئي أن، قنل: أ اهللت الل ا أا تجلل )مدن   منشلدة ال جدل ح فدن  ش ح التىهول:" الحك  الف اء  ا ا
تنمددن ل ثددو أضددم الا )مددن ل وشددو  إلدد  قدداللهو الفدد اء قدداللهو:  ددئ  مددن وددنلتل ملنددن :  ددئ  الشدديء مددن 
وددددنلت،ل فددددد)من  المالجددددالهللال  نددددهلل  فن ددددلل ال)مددددن  المقددددهلل ال م تددددهللأل الهددددذا ملندددد  مددددن نقادددد، الفدددد اء  ددددا 

 . 1)الكىنئي"
تادك المىدألة فدي الملدننيل ندنقس   دا الكىدنئي  أود،ل م وندن  أند،   و تضدي مدن  القهلل ذك  الف اء 

ذها إلو، الكىدنئيل حودث قدنل:" أ اهللت اللد ا أا تجلدل )مدن   منشلدة ال جدل ح فدن  تنمدن ل ثدو أضدم الا 
ل كأن، قنل:  ئىمن من ونلتل فهذا قالل، الأنن   أجوش "    2)لون ْلت  )من  في: ىنء من ون ْلت 

ذك   الشنق ي ما أا الف اء ذك  أا )من  التي تاي )ن لو   ا  أالج، ثسثةل فقهلل نقا،  أمن من 
 . 3)الشنق ي ما ملنني الق وا لاف اء

 

                                                 
 .2/345ش ح التىهول   1)
 .1/56ملنني الق وا لاف اء   2)
 .59-1/55انظ : ملنني الق وا لاف اء   3)
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 تْعالنََّباُب 
 

َنعتَاألعمَباألخص.75َ
  1)قنل الم اهللي:" الالف اء ونلت األ و  نألخص"

النددنظو هنددن ذهددا مددذها القددنل الشددنق ي:" القددهلل أجددنش الفدد اء أا ونلددت األ ددو  ددنألخصل الللددل 
نمن  أى  أي الف اء"   2)الف اءل إْذ هال مذه ، أوضن  في التىهولل فاو وقل  من قنل  ، الجمهال ل الا 

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  جالاش أا ُونلت األ و  نألخصل كقاللنن: م  ت  نل جل أخوك  ا  النلتل  
ال جل ل المذها الف اء هذا وخنلف من ذها فكامة )ال جل  أ و ما )أخوك ل ال)أخوك  أخص ما )

 ال و ووا  نهلل أخص النلت وكالا فسل  3)في ش ح التىهول -كمن أشن  ا ا منلك–إلو، ال و والا 
ل القهلل الافق، ا ا منلك حوث قنل:" قنل أ ال  اي الشاال وا: الف اء ونلت األ و أ و أال مىنالو ن  ل

 . 4) نألخصل الهال الوحو "
 

ض  ا  الف اء ال ا  ا ا منلك أوضن ل ملاس   قالل،:" النلُت هللالا أمن الشنق ي فقهلل ا ت  
المنلالت في ا ختونص أال مىنالون  ل،ل الالنلت   وكالا أخص ما المنلالتل ألا المتكاو إنمن 
حق، أا و هللأ  من وكالا أ  ف   نهلل الىنمال الأ ْ و ا في تحووا،ل فإا لو ول ف، أت  ما المل فة  من 

ذا ُ ك  األم  فُ هللئ  نأل و كنا مننقضن  لمقوالهلل وكالا  وننن ل ال ا  هذا  الضا النلت الالمنلالتل الا 
  5)التفهوو"

 

                                                 
 .2/97تالضو  المقنوهلل   1)
 .631-4/637المقنوهلل الشنفوة   2)
 .3/169انظ : ش ح التىهول   3)
 .3/169ش ح التىهول   4)
 .4/637المقنوهلل الشنفوة   5)
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َالقولَفيَنعتَمعمولينَلعاملَواحد.76َ
  
قنل الم اهللي:" الالثنلثة: أا وختاف اللمل التتحهلل النى ة ما جهة الملن ل نحال: خنوو شوهلٌل  

ش الف اء الا ا ىلهللاا ا ت نت  الالنص  ا  م ا  الك ومنال فنلققا في هذ  الاجا  نهلل ال و ووال الأجن
  1)الف اء: أن، إذا أت ا ُغا ا الم فالتل فتقالل: خنوو شوهلٌل  م ا  الك ومنا"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

َذكرَالمراديَفيَشرحهَثالثَصورَإذاَقصدَنعتَمعمولينَلعاملَواحد:
وجالش فوهن ا ت نت أا وتحهلل اللمل الالنى ةل نحال: قنو شوهلل ال م ال الك ومنال فهذ   األولى:

 الالققا في أمنكن، ما غو  إشكنل.
أا وتخاف اللمل الالنى ةل نحال: ض ا شوهلٌل  م ا  الك ومنال فهذ  وجا فوهن الققا ما  الثانية:
 غو  إشكنل.

أا وختاف اللمل التتحهلل النى ة ما جهة الملن ل نحال: خنوو شوهلٌل  م ا  الك ومنال  والثالثة:
 و ووا.فنلققا في هذ  الاجا  نهلل ال 

فنلف اء ذها إل  أن، إا اختاف  مل الملماللوا الاتحهللت نى تهمن ما جهة اللمل فوجالش فوهن 
ا ت نتل الوغّاُا فوهن الم فالتل نحال: خنوو  شوهلٌل  م ا  الك ومنال فوجالش في )الك ومنا  ال فا الوجالش 

 النوال التغاوا ال فا أالل .
ل و ووال قول:  هلللول أن،   وجالش: القهلل خنلف الم اهللي الف اء  قالل،:" الالوحو  مذها ا

"  . 2)ضن ا شوهلل هنهللا  اللنقاةل   فا اللنقاة نلتن  لهنهلل 
 

                                                 
 .99-2/96تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/99تالضو  المقنوهلل   2)
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 يدِكْوالتََّباُب 
 

َالقولَفيَحذفَالضميرَالمضافَإلىَألفاظَالتوكيد.77َ
:  نلضمو  مالوس ل فالائهللل األالل : أن،  -أي الننظو–قنل الم اهللي:" القهلل فهو ما قالل،  

ألا )أل  فو، لالههلل الىن   في النف  الاللوال الالثننوة: أن،   وحذف ضمو  مقن   لامةكهللل 
إ ن ْن اىتغننء  نوت،ل خسفن  لاف اء الالشمخش يل النقا،  لضهو  ا الكالفووال الجلاالا من، ق اءال ما ق أ 

ُكس   ف وه ن
  2)ل أي: كانن" 1)
ا    القنل ا ا هشنو:" الوجا اتونلها  نلضمو  المةكهللل فاو  من،    األ ْ ض   ف ي م ن ل ُكو خ 
ولن   م  ج 

و ل ال  ق اءال  لضهو:   3) خسفن  لاف اء الالشمخش يل  ل )جمولن   إّنن ُكس  ف وه نخسفن  لما ال ه 
 . 4)حنٌلل ال)كس    هللٌلل الوجالش كالن، حن   ما ضمو  الظ ف"

هللهن ما القنل الشنق ي:" الأمن )كل  فقهلل ذها الف اء الت ل، الشمخش ي إل  جالاش تج و 
 نلنوا وحتمل  إ ن ن ُكّس  ف وه نا ضنفةل كمن م  تمثوا،ل فقهلل ذها إل  أا )كس  في ق اءال ما ق أ 

  5) أا وكالا تالكوهللا   ىو )إا "
َ
 التوضيحَوالتحليل:َ

 إ ّنن ُكدس  ف وه دنذها الف اء إل  جالاش حذف الضمو  المضنف إل  كلل نحال ق اءال ما ق أ:  
ف ْلدت   إ ّندن ُكدٌل ف وه دن  تالكوهلل  ىو إال الالتقهللو : إندن كاندنل قدنل الفد اء:" القاللد،  نلنوا  ا  أا)كس     

)ُكل   د)فوهن ل اللو تجلا، نلتن  لد)إنن ل اللال نو تهن  ا  ذلكل الجلات خ د  إندن فوهدنل المثاد، " قدل إا 
  6)األم  كا، ر" ت فا )كا، ر   التنو هن  ا  هذا التفىو "

إ ّندن ُكدس  نلك الف اءل حوث قنل:" الأجنش الف اء الالشمخش ي في ق اءال مدا قد أ القهلل خنلف ا ا م 
ل القهلل خنلف، أوضن  ا ا هشنول كمن هال  9) نلنوا  ا  تالكوهلل اىو إال الذلك  نهللي غو  جنئش" ف وه ن

 ظنه  ما نو،ل حوث أالجا اتونل ألفنظ التالكوهلل: كس الكاتن الكل الجموا ال نمة  ضمو  مةكهلل.
 

                                                 
 .47/48ىال ال غنف    1)
 .2/99تالضو  المقنوهلل   2)
 .2/29ىال ال ال ق ال   3)
 .3/281أالض  المىنلك   4)
 5/9المقنوهلل الشنفوة   5)
 .2/931ملنني الق وا لاف اء   6)
 .3/155ش ح التىهول   9)
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 ِقَسالنَّ ِفْطَعَباُب 
 

َ.َوقوعَ)ثم(َفيَعطفَالمتقدمَبال مان71
أنهن قهلل تقا في  قف المتقهللو  نلشمنا اكتفنء   ت توا الافظل   1)قنل الم اهللي:" الذك  أوضن   

القهلل أشن  إل  ذلك الف اءل قنل ا ا  وفال : من ذك   الف اء ما أا المقوالهلل  د)ثو  ت توا ا خ ن ل 
 ولني في نحال:

اااااااااااْنَساااااااااااادَث ااااااااااا َم َساااااااااااادَأباااااااااااوهإّنَم 
َ

َ...َََََََ...َََََََ...َََََََ...َ
َ

 . 2)لو   شيءل ألا )ثو  تقتضي تأخ  الثنني  مهاةل ال  مهاة  وا ا خ ن وا"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  أن، وىتأنف ا)ثو  الالفلل الذي  لهللهن قهلل مض  ق ل الفلل األاللل قنل  
الفلُل الذي  لهللهن قهلل مض  ق ل الفلل األاللل ما ذلك أا تقالل الف اء:" القهلل تىتأنف الل ا  د)ثو  ال 

لا جل: قهلل أ قوتك ألفن  ثو أ قوتك ق ل ذلك من  ل فتكالا )ثو   قفن   ا  خ   المخ  ل كأن، قنل: 
  3)أخ  ك أني ش تك الوالول ثو أخ  ك أني ش تك أم "

 
 

َالقولَفيَمجيءَ)أو(َلإلضراب.79َ
ْان ن ُ قنل الم اهللي في قالل، تلنل : ئ ة   إ ل   ال أ ْ ى  و ش وهلُلالا   أ الْ  أ ْلف   م 

قنل:" قنل الف اء: )أال    4)
  5) هنن  ملن  ) ل "

من  ض اال مثل: ْان ن ُ  القنل ا ا الال هللي:" ال)أال  ولقف  هن إمن لتخوو  الا  ئ ة   إ ل   ال أ ْ ى   م 
و ش وهلُلالا   أ الْ  أ ْلف  

  6)ذك   الف اء" 

                                                 
 .3/214 : ش ح التىهول وقوهلل ا ا منلك في ش ح التىهولل انظ  1)
 .129-2/126تالضو  المقنوهلل   2)

 .46هذا وهلل   وت ما الخفوفل الهال أل ي نالا  في هللوالان، 
هلل   ذل ك ق ْ ل   ىنهلل قهلل ثُو  ال جش : ...     ...     ...     ...        .ج 

 .1/299ملنني الق وا لاف اء   3)
 .39/149ىال ال الونفنت   4)
 2/133تالضو  المقنوهلل   5)
 .2/517تح و  الخونوة   6)
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  ل ض اا  نهلل الكالفووا الأ ي  ايل حك  الف اء: اذها إل  شوهلل  القنل ا ا هشنو:" تأتي )أال 
  1)أال هللت ذلك فس ت  ح الوالو"

القنل ا ا جن  :" ثو ذك  الننظو ملن  ىنهللىن  الهال ا ض اال الهال مذها الكالفووا الأ ي  
  2) اي ما ال و ووال حك  الف اء: اذها إل  شوهلل أال هللت ذاك فس ت  ح"

ل  نحال   هذا ذها الف اء في قالل ذي ال مة:القنل الشنق ي:" الا 
اَقَِن اوَْيَرَ ِفاَسَِمَْالشَ َنَِرَْقَ َلَ ثَْمََِتَْدَ بَ  َىحَ الضُّ

َ

ااااااوَ َ َحَ ل اااااامَْأ ََنَِيَْع اااااايَالَِْتَِفااااااْنااااااأ ََوَْاَأَ هَ تَ ورَ ص 
َ

"   3)قنل: ملنن :  ل أنت 
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

و األالل ذها الف اء إل  أا )أال  تأتي ل ض اال الذلك إذا أ اهلل المتكاو ا ض اا  ا الكس 
ث نت من  لهلل )أال ل كقاللنن: أنن مىنف  الوالول ثو و هللال لكل فتقالل: أال مقوول أي:  ل مقوول قنل  الا 
حهللىل  الف اء:" الكذلك تفلل الل ا في )أال  فوجلاالنهن نىقن  مف  ِّقة لملن  من واحت فو، أحهلٌلل الا 

ا واحت- كقاللك: اض ا أحهللهمن شوهللا  أال  م ا ل فإذا القلت في كسو   و اهلل  ، أحهللٌ  جلاالهن  -الا 
 ا  جهة ) ل ل كقاللك: اذها إل  فسا  أال هللت ذلك فس ت  ح الوالول فقهلل هللّلك هذا  ا  أا ال جل 

  4) قهلل  جا  ا أم  ل الجلل )أال  في ملن  ) ل "
 

ْان ن ُ القنل أوضن :" القالل،   ئ ة   إ ل   ال أ ْ ى   )أال  هنن في ملن  ) ل ل كذلك في و ش وهلُلالا   أ الْ  أ ْلف   م 
القنل مغاظن  القالل  ا  ما ذها غو  هذا المذها:" ما ش و  ل 5)التفىو  ما وحت، في الل  وة"

  6)أا )أال  في هذ  ا وة  ا  غو  ملن  ) ل  فقهلل افت ى  ا  ارل ألا ار ت ن ك التلنل    وُشك"
 
 

                                                 
 .3/322أالض  المىنلك   1)
 .3/287ش ح ا ا جن     2)
 .5/121المقنوهلل الشنفوة   3)

ل اللو أ ث   او، في 2/458الالخونئص  1/69الال وت ما القالولل الهال منىالا لذي ال مة في ملنني الق وا 
 .11/69الخشانة األهللا  2/46هللوالان،ل ال س نى ة في ا نونف 

 .1/69لق وا لاف اء ملنني ا  4)
 .2/698ملنني الق وا لاف اء   5)
 .1/193ملنني الق وا لاف اء   6)
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َمجيءَ)أم(َالمنقطعةَلإلضراب.11َ
 قنل ا ا منلك:

ف ااااااااااتََْلَْىَب اااااااااان ااااااااااعَْمَ بَِاٍعَوَِط ااااااااااقَِبِانَْوَ  َو 
َ

َمَِْنَت ااااااااااإََِ ااااااااااك  ل ااااااااااتََْهَِاَق ي ااااااااااد ْتَِباااااااااام  َخ 
َ

القنل الشنق ي:" القهلل حك  األُّ ذي فوهن خسفن   وا ال و ووا الالكالفووال فحك   ا  
ال و ووا من ُذك ل ال ا الكالفووا قاللوا: أحهللهمن: حكن  الف اء أنهن  ملن  ) ل  الحهللهن مقاقن ل فإذا 

قات: قنو شوهلٌل أو  م ال قنئو؟ل فنلملن   نهلل :  ل  م ال  قات: هل قنو شوهلٌل أو  م ال قنئو؟ أال
 . 1)قنئو"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

في ش ح، ل وت ا ا منلك المذكال  أ س  أا )أو  إا لو تقا  لهلل همشال   2)ذك  الشنق ي 
التىالوةل ال   لهلل همشال ُتْغني  ا ذك )أيٍّ  فهي المنققلة أال التي  ملن   لل القهلل أشن  إل  أا هذا 

 ا ال و ووا.مذه
القهلل ذها الف اء إل  أا )أو  في مثل تاك الحنلة   تكالا إ   ملن  ) ل  مقاقن ل كقاللنن  

 في: هل قنو شوهلٌل أو  م اٌل قنئول  ل  م ال قنئٌو.
الذها الكىنئي إل  أنهن تأتي  ملن  ) ل   ش ق أا وكالا من  لهللهن  منشلة من ق اهنل فإذا  

 لتقهللو :  ل  م اٌل قنئو.قات: قنو شوهلٌل أو  م ال قنئٌول فن
 

القهلل ذها الف اء أوضن  إل  أنهن قهلل تقا  لهلل مف هلل  التأتي  ملن   ل ما غو  اىتفهنول قنل  
ْو ٌ  أ ن ن أ وْ الف اء:" القالل،  ه ذ ا مِّاْ  خ 

ل   من جلات الل ا )أو  إذا ى قهن اىتفهنو   توا  أٌي فو،  3)
ت  جٌل مل الف  نلظاول و وهللالا:  ل أنت  جل  ا  جهة  لل فوقاللالا: هل لك ق   انن ح  أو أن

ل القنل في في مالضا وخ :" الالل ا تجلل ) ل  مكنا )أو  ال)أو  مكنا ) ل  إذا  4)مل الف  نلظاو"
  5)كنا في أالل الكسو اىتفهنو"

 
 

                                                 
 .5/111المقنوهلل الشنفوة   1)
 .113-5/111انظ : المقنوهلل الشنفوة   2)
 .43/52ىال ال الشخ ف   3)
 .1/69ملنني الق وا لاف اء   4)
 .1/612ملنني الق وا لاف اء   5)
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َمجيءَ)إال(َعاطفةَبمعنىَالواو.10َ
" الأمن )إ   فذها قنل الشنق ي في إشن ال إل  الح الف المختاف فوهنل أهي لالقف أو  : 

 و ُكالا   ل ئ س   األخف  إل  جالاشهن كالنهن ح ف  قفل ألنهن  نهلل  تجيء  ملن  الالاالل كقالل، تلنل :
ا ْوُكوْ  ل ان ن    ةٌ     وا   إ     ُحج  ْنُهوْ  ظ ا ُمالا ال ذ  م 

نفُ    إ نِّيالكذلك جلاهن الف اء في قالل، تلنل :   1)  و خ 
ُاالا   ل هلل ي   ظ ا و   م ا    إ   اْلُمْ ى 

وا  القالل، تلنل :   2) نل هلل  ن ف وه ن خ  ن إ   ال اأْل ْ ُض  الى م نال اتُ  هلل ام ت   م   ش نء   م 
  "(3    ك  
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  جالاش مجيء )إ    نقفة  ملن  الالاال  إذا  قفت  ا  اىتثننء ق اهن  
ن  ك و ا  ما مثا، أال ما من هال أك   من، كنا ملن  قنل:" أا الل ا إذا اىتثنت شوئ مخ   منهن ل

  4))إ   الملن  الالاال ىالاءل فوجلل )إ   مكنا )ىالى  فووا "
أمن إا لو ُتْلق ف )إ    ا  اىتثننء ق اهن مخ   منهن فهذا غو  جنئش في الاغة الل  وةل  

ا ْوكُ  ل ان ن    و ُكالا   ل ئ س  حوث قنل تلقو ن   ا  قالل، تلنل   ةٌ  وْ    وا   إ     ُحج  ْنُهوْ  ظ ا ُمالا ال ذ  م 
ل قنل:"  5)

القهلل قنل  لض النحالووا )إ   في هذا المالضا  منشلة الالاالل كأن، قنل: لئس وكالا لانن   اوكو 
حجة ال  الذوا ظامالال فهذا والاا في التفىو  خقأ في الل  وةل إنمن تكالا )إ    منشلة الالاال إذا 

هنل فهننلك توو   منشلة الالاالل كقاللك: لي  ا  فسا ألف إ   ش ال إ   قفت  ا  اىتثننء ق ا
منئةل ت وهلل  د)إ   الثننوة أا ت جا إل  األلفل كأنك أغفات المنئة فنىتهلل كْتهنل فقات: الاهو إ  

  6)منئة"
وا  القنل ملق ن   ا  قالل، تلنل :  نل هلل  ن ف وه ن خ   ش نء   م ن إ   ال اأْل ْ ُض  الى م نال اتُ  هلل ام ت   م 

    ك  
ل قنل:" هال في الملن : إ  الذي شنء   ك ما الشونهللالل فس تجلل )إ   في منشلة الالاالل  9)

  8)اللكا  منشلة )ىالى ل فإذا كننت ىالى في مالضا )إ   واحت  ملن  الالاال"

                                                 
 .2/157ىال ال ال ق ال   1)
 .29/17ىال ال النمل   2)
 .5/62المقنوهلل الشنفوة   3)

 .11/179الا وة ما ىال ال هالهلل    
 .1/398ملنني الق وا لاف اء   4)
 .2/157ىال ال ال ق ال   5)
 .1/99ملنني الق وا لاف اء   6)
 .11/179ىال ال هالهلل   9)
 .673-1/672ملنني الق وا لاف اء   8)
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نفُ    إ نِّيالفي تلقو ،  ا  قالل، تلنل :  ُاالا   ل هلل ي   و خ  ل قنل:" القهلل   (1و  ظ ا   م ا إ     اْلُمْ ى 
نمن ملن  هذ  ا وة:   وخنف لهللي  قنل  لض النحالووا: إا )إ   في الاغة  ملن  الالاالل الا 
الم ىاالا ال  ما ظاو ثو  هللل حىننل اللو أجهلل الل  وة تحتمل من قنلالال ألني   أجوش: قنو النن  إ  

    ملن  األىمنء ق ل )إ  ل القهلل   هلل ارل الهال قنئول إنمن ا ىتثننء أا وخ   ا ىو الذي  لهلل )إ
أ ا  جنئشا  أا تقالل:  اوك ألف ىالى ألف أخ ل فإا الضلت )إ   في هذا المالضا واحتل 

  2)الكننت )إ   في تأالول من قنلالا"
الما خسل النوالص الىن قة اتض  لي أا الشنق ي  نهللمن نقل  أي الف اء نقا،  ا   

جنش مجيء )إ    نقفة  ملن  الالاال؛ لكن، الضا لذلك إقسق، هللالا تقووهللل فنلوحو  أا الف اء أ
 ش قن   أا ووا  إخ ا  المىتثن  ما المىتثن  من،.

 
َ

َمجيءَالواوَعاطفةَمنَغيرَترتيب.10َ
قنل الشنق ي:" ال لضهو وحكي  ا الف اء المخنلفة في هذال اللو   وحو ل إْذ قهلل نص في  

  3)شاو الت توا"ملنني الق وا ل،  ا  من نص  او، غو   ما  هللو الت

 التوضيحَوالتحليل:َ
  قا الشنق ي  ا  قالل ا ا منلك:

أَ ق ااااااااحَِاٍوَالَ وَ ِباااااااااَفَْطَِاعَْف اااااااا اااااااااَوَْاًَ ًَاَقَ ابَِس 
َ

ااااااااااامَ َوَْأ ََمَِْكاااااااااااحَ يَالَِْفاااااااااااَ مَ بَ احَِص  َاًَق اااااااااااافَِوَ اًَ
َ

 قالل،:" ولني أا الالاال ملننهن في اللقف الجما المقا  ما غو  ت توا ال  ملوة. فإذا 
ل أي قنئمن   لهلل "قات: قنو شوهلٌل ال م اٌلل ا  . 4)حتمل أا وكالا  م اٌل  حقن  لشوهلل 

القهلل نقل الشنق ي  ا الىو افي ا تفن   وا ال و ووا الالكالفووا  ا  هذا الملن ل الكذلك 
ذها الف اء مذه هول ال هلل  ا  ما ش و أا الف اء قهلل خنلف في هذال  هلللول نو، في ملنني الق وا 

 لاألاّلل هال ا خ  جلات شئت إا فإنك  الالاال) فأّمنف اء:"  ا  من ذها إلو، الف وقنال حوث قنل ال
ذا  نلشونهللالل الم تهللأ هال كنا شئت فأّوهمن ؛الشوهللا   الّا،   هلل   ش تُ : قات فإذا لا خ    الاألاّلل : قات الا 

                                                 
 .29/17ىال ال النمل   1)
 1/672 اء ملنني الق وا لاف  2)
 .5/97المقنوهلل الشنفوة   3)
 .5/97المقنوهلل الشنفوة   4)
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 وكالا أا  ن خ  ت وهلل أا إ  ا خ ل ق ل األاّلل كنا فشوهللا الّا،   هلل ش ت أال لشوهللا   ثو الّا،   هلل   ش تُ 
 . 1)"أالّ  فتجلا، المخ   خ    ا  م هللالهللا

القهلل نقل ا ا هشنو أا الالاال لمقا  الجما مذها ال و ووال الأمن الكالفوالا فو الا أنهن 
لات توال الُ هلل   اوهو  قالل، " إْا هي إ  حونتنن الهللنون نمالت النحون المن نحا  م لالثوا" فاال كننت 

 لات توا  منالا  نل لثل الهذا مخنلف   تقنهللهو.
 
 

َبا)ال(َعلىَاسمَ)لعل(َفالعط.12َ
قنل الم اهللي:" أجنش الف اء اللقف  هن  ا  اىو )للل  كمن ولقف  هن  ا  اىو إال نحال:  

  2)للل شوهللا     م ا  منقا "
 

َ
َإعادةَالخاف َفيَالعطفَعلىَالضميرَالمخفو .13َ
 قنل ا ا منلك:

ااااااوَ  ااااااع  ْطااااااٍفَعَ دَ ٍ َل ااااااافَِْود َخ  َىل ااااااىَع 
ااااااا َِيَال َدَِْناااااااعََِس َيَْل اااااااوَ  إَِم  َىت اااااااأ ََدَْق اااااااَذَْاًَ

َ

اااااااااَ ْفاااااااااٍ َال ََيرَ مَِض  ااااااااا َِخ  ق ااااااااام  ِعاااااااااَدَْاًَ َال َج 
اااااااَرَِثْاااااااالنَ وَ َمَِظَْيَالااااااانَ ِفااااااا َات اااااااب َثَْمَ َيحَِحَِالص 

َ

ل الم  ت  هو كاِّهو   ، الشوهلل  قنل الم اهللي:" الهال حنول كسو الف اء فإن، أجنش: م  ت  ، نفى 
"   3)الشوهلل 

ال أى الكالفوالا أا ذلك غو   شول القنل الشنق ي:" فهذا  شو  نهلل هة ءل الهو ال و والال  
ل ... الأنشهلل الف اء: ل الجئت إلوك ال م ال    ل وجالش  نهللهو أ  ولنهلل الخنفضل فتقالل: م  ت  ك الشوهلل 

َاوف نَ يَ يَس ااااااارَِوَ الس ااااااَلَِْثاااااايَمَِت ع لّااااااقَِفاااااا
َ

اااااافَ َ ااااااكَ الَْاَوَ ه اااااان َيَْاَبَ م  َ(3)"فَِانَِف اااااانَ َطَ وَْْعااااااِبَغ 
َ

 التوضيحَوالتحليل:َ
 ا إ نهللال الخنفض في اللقف  ا  الم فالت المخفالضل حوث  تحهللث ا ا منلك في  وتو، 

ل  وجلا، ال و والا ش قن ل فس وجالش اللقف  او، إ  ما إ نهللال الخنفضل فس تقالل: م  ت  ك الشوهلل 

                                                 
 .1/298ملنني الق وا لاف اء   1)
 .2/147تالضو  المقنوهلل   2)
 .2/145تالضو  المقنوهلل   3)
 .5/159المقنوهلل الشنفوة   4)

 .53الال وت ما القالولل الهال لمىكوا الهللا يل في هللوالان، 
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ل مىتهلللوا  قالل، تلنل :" ال اوهن ال ا  الفاك تحماالا" القالل،" المنك الما  نمن تقالل: م  ت  ك ال شوهلل  الا 
 نالح".

الافقهو ا ا منلك إل  جالاش اللقف  ا  الضمو  المخفالض هللالا القهلل ذها الكالفوالا ال  
ل قنل ا ا منلك )اللو   نهللي  شمن  .  إ نهللال الخنفضل نحال: م  ت  ، نفى، الشوهلل 

أمن الف اء فقهلل ذها إل  أّا مثل ذلك ق ٌ  في الكسول ال  وجالش إ  في ض ال ال شل ل فقهلل  
هال كقاللهو:  نر الال حول الفو، ق  ل ألا الل ا  ا  الف اء في ملننو،  ا  ال وت المذكال   قالل،:" 

نمن وجالش هذا في الشل  لضوق،"   1)  ت هلل مخفالضن   ا  مخفالض القهلل كن   ن،ل الا 

                                                 
 .1/195ملنني الق وا لاف اء   1)
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 ِلَدَباْلَباُب 
 

َ (1رْاَنَ ،َالَْودَِدَ خَْألَ ْاََبَ ْاَحَ صَْأ ََلَ ِتَقَ َنوعَالبدلَفيَقولهَتعالى:.15َ
  

إل  أا )النن    هللل كل ما كلل      نألخهللالهلل  قنل الم اهللي:" الذها الف اء الت ل، ا ا الق االال
  2) ا النن  لمن كنا مشتمس   اوهنل كقاللهو:  فوف ا شا "

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ناُ اختاف النحنال في نالت ال هللل في كامة )النن   في قالل، تلنل :  اْلن ْن  اأْلُْخهلُلالهلل   أ ْوح 
ل  3)

ألا النن  مىنالوة لكامة األخهللالهلل في الملن ل حوث فقهلل ذها الف اء إل  أن،  هللل كل ما كلل الذلك 
قنل:" الما خفض " النن   ذات الالقالهلل" الهي في ق اءال اللالو جلل النن  هي األخهللالهللل إذ كننت النن  

  4)فوهن كأن، قنل: قتل أوحنا النن  ذات الالقالهلل"
 ا  إل  ا ت ن هن  هللل اشتمنلل الهال  هللل شيء ما شيء وشتمل  نما،   5)الذها ا ا هشنو 

ملنن  اشتمن    ق و  ا جمنلل مقهلل ا  ا وة  قالل،: أي: النن  فو،ل القول: األول نن  ل ثو نن ت أل 
  ا الضمو .

 أا الهال ا الشجنجي: أنهن  هللل إض اال   9) ا ا ا خ الفل الا ا منلك  6)كمن نقل الم اهللي 
 .وخ   شيء  ن، تخ   أا لك ولا ثو ل  شيء من، الم هللل  ا تخ  

قهلل أا هذا ال أي وو ل ألا  هللل ا ض اا وقا  المتكاو الحكول الهال والاال ال  أ ت 
 الوت وا ل، أا غو   أفضل من،ل الهذا   واو  في جنا ارل 

 
 

                                                 
 .5-85/4ىال ال ال  ال    1)
 .2/153تالضو  المقنوهلل   2)
 .5-85/4ىال ال ال  ال    3)
 .2/969ملنني الق وا   4)
 .3/341انظ : أالض  المىنلك   5)
 .2/153انظ : تالضو  المقنوهلل   6)
 .3/194انظ : ش ح التىهول   9)
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 اءَدالنَِّباُب 
 

َالقولَإذاَأ تبعَالمنادىَالمفردَبمماثلَلهَمضاف.16َ
  1)قنل ا ا هشنو:" قنل الف اء: ا ىمنا مضنفنا لامذكال " 
قوو الجالشوة:" إذا أت ا المننهللى المف هلل المىتح  لا ننء  ا  الضو  ممنثل ل، قنل ا ا  

مضنف مثل: ون ىلهلُل ىلهلل  األال ل الون شوهلُل شوهلل  الخولل تلوا نوا الثنني لكالن، تن لن  مضنفن ل الأمن 
األالل فقونى، أن، و ق   ا  ضمة ألن، مننهللى مف هلل مل فةل الاختاف في تالجوه،ل فلنهلل ىو الو، أن، 

إل  من  لهلل الثننيل الالثنني مقحول ال نهلل الم  هلل أن، مضنف إل  محذالف ممنثل لمن أضوف  مضنف
إلو، الثننيل ال نهلل الف اء أنهمن ملن  مضنفنا إل  الثننيل القول:  ل  ك ن ق ل ا ضنفة كخمىة 

  2) ش "
 القنل الشنق ي:" الأنشهلل الف اء: 

َرٍَدَْيَب اااِنااابَ َدَ ْنااادَهَِْنااااَهَِيَي ااامَِلَ اَاْساااَي اااالَ أَ 
َ

اااااَنَْا َِوَ َ اااااان ااااايَ حَ َانَ ك  ع  َ(2)"رَِهَْالااااادَ َرَ ِخاااااىَآَ دَ اًَ
َ

  
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  أن، إذا أت ا المننهللى المف هلل الم ني  ا  الضو  ممنثل ل، مضنف فكسهمن  
مضنف إل  الثننيل نحال: ون ىلهلل ىلهلل األال ل فكل منهمن مننهللى مضنف منوالا  نلفتحة 

 الظنه ال.
 ذلك مذها ىو الو، في القالل  شونهللال ا ىو الثننيل الأن، مقحو  وا  القهلل خنلف الف اء 

المضنف الالمضنف إلو،ل الأا األالل مننهللى مضنف لمن  لهلل الثننيل فهال منوالا  نلفتحة الظنه الل 
 الا ىو الثنني شائهلل  وا المضنف الالمضنف إلو،.

هلل الثننيل فهال الخنلف كذلك الم  هلل في أا ا ىو األالل مننهللى مضنف  ىو ممنثل لمن  ل 
منوالا  نلفتحة الظنه الل الا ىو الثنني مضنف لاذي  لهلل ل فحذف ما األالل لهلل لة الثنني  او، 

  ا  ق وقة ما قنل: ققا ار وهلل ال جل ما قنلهن.
 
 

                                                 
 .4/23أالض  المىنلك   1)
 .844-2/843إ شنهلل الىنلك   2)
 .5/329المقنوهلل الشنفوة   3)

 .128الال وت ما القالولل الهال لألخقل في هللوالان، 
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َالقولَفيَإعرابَالمنادىَالعلمَالموصوفَبابن.17َ
وى   و ن قنل الم اهللي:" فإا الف اء أجنش في نحال:   2) "تقهللو  الفتحة الالضمة  (1و  م ْ و   اْ ا     

وى   و ن القنل الشنق ي:" ُحكي  ا الف اء أن، أجنش في قالل، تلنل :   3) "الالجهوا م ْ و و   اْ ا     
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  أا المننهللى المنىالا إل  أ و، وجالش فو، الالجهنا: ال فا الالنوال الفي  
ا شئت نو تل الأمن )ا ا   ا ا   وجالش فوهن إل  النوال قنل الف اء:" " وى " في مالضا  فال الا 

فس وجالش فو، إ  النوال الكذلك تفلل في كل اىو هلل الت،  نىم،ل النىْ ت، إل  أ و،ل كقاللك: ون شوهلُل 
 ا    هلل ارل الون شوهلل   ا    هلل ارل الالنوا في )شوهلل  في كسو الل ا أكث ل فإذا  فلت فنلكسو  ا  

ذا نو  ت فهال هلل الال: فإا قات: ون شوهلل أخن تموول أال قات: ون شوهلل ا ا ال جل  الونل ؛ هلل التوال الا 
 . 4) فلت  األاللل النو ت الثنني"

القهلل ذك  الم اهللي خمىة ش الق الضلهن جمهال  النحنال لجالاش فت  المننهللى المضمالول حوث  
 قنل:"
   األالل: أا وكالا  امن 
 الثنني: أا ونلت  ن ا 
    اوالثنلث: أا وضنف ا  ا إل 
 ،ال ا ا: أ  ُوفول  وا ا ا المالوالف 
 " 5)الخنم : أا وكالا المننهللى ممن وضو لفظن  

فهال قهلل اشت ق في الخنم  أا وكالا المننهللى ممن ُوضو لفظن ل ال ا  ذلك فهال وخنلف  
مذها الف اءل إْذ لو وشت ق الف اء ذلكل حوث أجنش في  وى  الالجهوال الهي ممن   تظه  ح كة 

وى   و ن هلل نص  ا  المخنلفة  قالل، تلقو ن   ا  ا وةا   اا  اوهنل الق م ْ و و   اْ ا     
ل قنل :"  6)

  9)الالوحو  تقهللو  الضمةل إذ   فنئهللال في تقهللو  الفتحة"
 
 

                                                 
 .5/116ىال ال المنئهللال   1)
 .2/193تالضو  المقنوهلل   2)
 .5/294المقنوهلل الشنفوة   3)
 .1/249ملنني الق وا لاف اء   4)
 .2/192تالضو  المقنوهلل   5)
 .5/117ىال ال المنئهللال   6)
 .2/193تالضو  المقنوهلل   9)
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َإعرابَالمنادىَالمفردَالنكرةَالموصولةَبالصفة.11َ
ق ن 1)قنل الم اهللي:" قنل في التىهول  لل الحكن  : الوجالش نوا من اُلوف ما مل ف  قوهلل  الا 

  2)في ىجالهلل  "ون  ظومن  ُوْ ج   لكل   ظوو" في ش ح،  ا الف اءل الأوهلل   من  الي  ن، ما قالل، 
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  أا المننهللى النك ال المالواللة  نلوفة تةث  الل ا إ  ا هن  نلنوال نحال: 
 ون  جس  ك ومن  أق لل الوجالش كذلك  فلهن.

ا إذا هلل ت نك ال مالواللة  شيء وث ت النوال وقاللالا: ون  جس  ك ومن  قنل الف اء:" الالل  
 أق لل الون  اك ن   ا  ال لو  أق لل فإذا أف هللالا  فلالا أكث  ممن ونو الال أنشهللني  لضهو:

ااااااااي اااااااا اااااااادَ يَ اَس  م  ااااااااَنَِْمااااااااَتَ ْناااااااااَأَ اًَ َدٍَيَ س 
َةال اااااااااااااااااااعَ وٍفَوفَ رَ ْعااااااااااااااااااامَ َّوالَِق ااااااااااااااااااا

َ

َالااااااااااااذراعق ااااااااااااعَْأَاأْلَ ّطااااااااااااوَ مَ َ َاِبَر ْحااااااااااااب 
ااااااااااااانَ  ااااااااااااااتََِرَ اح  تااااااااااااااعََِأ م  بااااااااااااااعَالر  َالر 

َ

أنشهللنو،  لض  ني ُىاوو )مالّقأ   نل فال الأنشهللنو، الكىنئي )مالّقأ   نلخفضل ... اللال  
 . 3) فلت النك ال المالواللة  نلوفة كنا والا ن "

: أون مجنالُا مجنالُال إت نٌتل الىملت ما   القنل أوضن :" الىملت أ ن الج اح وقالل ل جل 
 . 4) نن   تهتّول و وهللالا: ون أوهن المهتّو"الل ا: ون مهتو   أم

 
 

َاللهمالقولَفيَ.19َ
قنل الم اهللي:" قنل في ا  تشنف:   وىتلمل )الاهو  إ  في النهللاءل الشذ  اىتلمنل، في غو   

 النهللاءل قات: أنشهلل الف اء ل لض الل ا:
َك ِحْلفااااااااااااااٍةَِمااااااااااااااْنَأباااااااااااااايَرباااااااااااااااحٍَ

َ

َهاَالهاااااااااااااااااااااام َالكبااااااااااااااااااااااارعَ مَ ْساااااااااااااااااااااايَ َ
َ

أحهللهمن: اىتلمنل، في غو  النهللاءل ألن، فن ل وىملهنل الالثنني: تخفوف الفو، شذالذاا:  
  5)موم،"

                                                 
 3/248انظ : ش ح التىهول    1)
 .2/168تالضو  المقنوهلل   2)
 .683-2/682ملنني الق وا لاف اء   3)

 .1/285ل ال س نى ة في خشانة األهللا 12/23الال وتنا ما الى وال الهمن لاىفنح الو  ال ي في لىنا الل ا 
 .2/683ملنني الق وا لاف اء   4)
 .199-2/196تالضو  المقنوهلل   5)

 .333الال وت ما ال ىوقل الهال لأل ش  في هللوالان، 
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 التوضيحَوالتحليل:َ
ال هلل ال وت  نهلل الف اء في ملننو، في اىتلمنل الل ا )الاهو   تخفوف الموول فقهلل ذها الف اء  

الاهو  خففالا إل  جالاش تخفوف موو )الاهو ل القهلل نقل الف اء  ا الل ا أنهو لّمن أكث الا اىتلمنل )
مومهنل حوث قنل في ملننو،:" القهلل كث ت )الاهو  في الكسول حت  ُخفِّفْت مومهن في  لض الاغنت؛ 

 أنشهللني  لضهو:
َكحلفااااااااااااااٍةَماااااااااااااانَأباااااااااااااايَرباااااااااااااااح

َ

َالكبااااااااااااااااااااااارَيساااااااااااااااااااااامعهاَاللهاااااااااااااااااااااامَ
َ

نشنهلل اللنمة:  ه، الك ن ل الأنشهللني الكىنئي: وىملهن ار الار ك ن "  ل القهلل   الى الف اء   1)الا 
 في مالضا وخ   افظة )الهمة   ملن  الشو  الفننيل حوث قنل: "القنل الشن  :ال وت 

َكحلفااااااااااااااةَماااااااااااااانَأباااااااااااااايَرباااااااااااااااح
َ

َيسااااااااااااااااااااامعهاَالِهّماااااااااااااااااااااة َالكباااااااااااااااااااااارَ
َ

  2)الهّو الالهّمة: الشو  الفنني" 
الال و والا و الا الموو المشهللهللال في نهنوة لفظ الجسلة  الضن   ا ح ف النهللاء المحذالفل الالكالفوالا 

 فةل الهال  أي الف اءو النهن  لض جماة محذال 
:" "الاهو" كامة تنو هن الل ال القهلل قنل  لض النحالووا: إنمن نو ت إذ شوهللت فوهن الف اء  قنل

المومنا ألنهن   تننهللي  د)ون ؛ كمن تقالل: ون شوهللل الون   هلل ارل فجلات الموو فوهن خافن  ما )ون ل ... 
 مخففةل مثل: الفو الا نو الهول الن ى أنهن اللو نجهلل الل ا شاهللت مثل هذ  الموو في نالاقص األىمنء إ 

كامة ضو إلو،: ُأّول ت وهلل: ون ار ُأّمنن  خو ل فكث ت في الكسو فنختاقتل فنل فلة التي في الهنء ما 
  3)همشال أّو لمن ت كت انتقات إل  من ق اهنل ... القهلل كث ت الاهو في الكسو حت  خففت مومهن"

 
 

َإذاَكانَمضافاًََالضمَالمبنيَعلىرفعَنعتَالمنادىَ.91َ
قنل الم اهللي:" أجنش الكىنئي الالف اء الالقالال الا ا األن ن ي ال فا  في نحال: ون شوهلُل ونحُ ننل  

الالوحو  المنال ألا إضنفت، محضةل الأجنش الف اء  فا التالكوهلل المنىال  المضنفوا قونىن  إل  
 . 4): كاكو وهلل  "النلتل القهلل ىما ال فا في: ون تموُو كا هول الحمل  ا  الققال أي

 
 

                                                 
 .1/161ملنني الق وا لاف اء   1)
 .2/974ملنني الق وا لاف اء   2)
 .1/161ملنني الق وا لاف اء   3)
 .2/199تالضو  المقنوهلل   4)
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 َالتوضيحَوالتحليل
ذها الف اء إل  نلت المننهللى الم ني  ا  الضو إذا كنا النلت مضنفن ل نحال من تقهللو في  

المثنل الىن  : ون شوهلُل ونح ننل القهلل  هلل   ا ا منلك في ش ح التىهول حوث قنل:" الهال غو  جنئشل 
نا مننهللى لو وكا  هلٌل ما نو ،ل فاال  ىتاشام، تفضول ف ت  ا  األولل الذلك أا المضنف لال ك

ل فن ا منلك  1)جاّلش  فا نلت، مضنفن  لشو إ قنء المضنف في الت لوة  ا  المضنف في ا ىتقسل"
 ذها إل  أن، منوالا ال  وجالش في ال فا ال تةل ال ا  مذه ، نقالل: ون شوهلُل ونح  ننل  نلنوا.

 التالكوهلل ال قف النى . كمن أجنش الف اء  ا  غ ا  الجالاش في النلت الجالاش في
 
َ

َاتباعَاسمَا شارةَ)أي(َبمصحوبَ)أل(َفيَالنداء.90َ
قنل الم اهللي:" القهلل أجنش الف اء الالج مي ات نت )أي   موحالا )أل  التي ل ا ْم  الوفةل  

  2)نحال: ون أوهن الحن ُثل الالمنا مذها الجمهال ل الوتلوا أا وجلل ذلك  قف  ونا  نهلل ما أجنش "
 
 

َدَإضافةَ)ابن(َإلىَاألمَوالعمالقولَعن.90َ
قنل الم اهللي:" ا ا أول الا ا  ول فإنهمن لمن كث  اىتلمنلهمن في النهللاء ُخّون  نلتخفوفل  

فوقنل: ون ا ا أّو  فت  الموو الكى هنل أمن الفت  ففو، قال ا: أحهللهمن: أا األول )أم ن  ال) م ن   قاا 
 اوهنل الالثنني: أنهمن جلس اىمن  الاحهللا  م ك ن  ال ني الونء ألفن ل فحذفت األلف ال قوت الفتحة هلللوس  

 ا  الفت ل الاألالل قالل الكىنئي الالف اء الأ ي   وهللال الحكي  ا األخف ل الالثنني قول هال مذها 
  3)ىو الو، الال و ووا"

 التوضيحَوالتحليل:َ
: ون ا ا ذها الف اء إل  أا فت  الموو في أو  ال و ل أواهن األلف المنقا ة  ا ونء المتكاو  

 أميل الا ا  ميل فحذفت األلف ال قوت الفتحة هلللوس   اوهن
 
 

َ
                                                 

 .267-3/259ش ح التىهول   1)
 .2/183تالضو  المقنوهلل   2)
 .2/197تالضو  المقنوهلل   3)
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َوجهَكسرَالتاءَفيَياَأبِت،َوياَأمتَِ.92َ
  1)قنل الم اهللي:" ال ا الف اء أا الكى  في التنء إنمن هال ألا الونء في النوة"

القنل أوضن :" اختاف في ضو التنء ما: ون أ تل الون أمتل فأجنش  الف اء الأ ال جلف  
  3)القنل:" مذها ال و ووا الالقف  ا  هذ  التنء  نلهنء المذها الف اء  نلتنء"ل  2)نحن "ال
 التوضيحَوالتحليل:َ

الالتي هي تلالوض  ا ونء المتكاو في أا -ذها الف اء إل  أا التنء في ون أ ت الون أمت  
 هلل  أ ال إىحن  ذها إل  أا أواهن الونءل الحذفت الونء الهلللت الكى ال التي  ا  التنء  اوهنل ال  -الأو

  4)القنل: كوف تكالا الونء في النوة؟ ال  وقنل: ون أ تي؟
القهلل ذك  الم اهللي أا الف اء قهلل أجنش ضو التنء في نحال: ون أ ُت الون أمُتل ال أوت، في ملنني  

الق وا وجوش الفت  أوضن ل كمن ذك  أا الالقف  اوهن  نلتنء هال مذها الف اءل اللكا هذا لو   ا  
و ْن أ   ت  الف اء ذلك  أمال   ونهن في ملننو،ل قنل الف اء:" القالل،  إقسق،ل فقهلل قوهلل

  تقْف  اوهن   5)
فضة تهللل  ا  ا ضنفة إل  المتكاول اللال ق أ   نلهنء الأنت خنفض لهن في الالولل ألا تاك الخ 

 ت  لجنش قن ئ: ون أ ُتل لجنشل الكنا الالقف  ا  الهنء جنئشا ل اللو وق أ  هن أحهلل نلام،ل اللال قول: ون أ
الالقف  اوهن  نلهنء ما جهةل اللو وجش ما أخ ىل فأمن جالاش الالقالف  ا  الهنء فأا تجلل الفتحة 

 فوهن ما النهللاء ال  تنالي أا تواهن  ألف النهلل ة فكأن، كقالل الشن  :
ااااااااةَياااااااااَله اااااااامٍََِّكلينااااااااي ْيم  َناِصاااااااابََِأم 

َ

َ...َََََََ...ََََََََ...ََََََََ... (6 َ
َ

وجالش الالقف  ا  الهنءل فأا تنالي: ون أ تن  ثو تحذف الهنء الاأللف؛  الأمن الالج، الذي   
  9)ألنهن في النوة متواة  نأللف كنّتونلهن في الخفض  نلونء ما المتكاو"

 

القهلل ذها ا ا منلك إل  أا التنء  الض  ا ونء المتكاول الكى هن أكث  ما فتحهنل الجلاهن  
 . 8)التفوول   مجنل في هذا المقنو لذك  هنء في الخق الالالقف جنئشل القهلل تكاو  شيء ما 

                                                 
 .2/192تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/194تالضو  المقنوهلل   2)
 .2/194ضو  المقنوهلل تال   3)
 .2/192انظ : تالضو  المقنوهلل   4)
 .19/34ىال ال م وو   5)
 .29هذا وهلل   وت ما القالولل الهال لانن غة الذ ونني في هللوالان،   6)

 الكالاكا    قيء   ُأقنىو، اللول    ال جش : ...    ...     ...    ...
 .1/382ملنني الق وا لاف اء   9)
 .264-3/262انظ : ش ح التىهول   8)
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 يمِخْرالتَّ اُبَب
َ

َترخيمَماَآخرهَهاءَتأنيث.93َ
 قنل ا ا منلك:

و   ن اااااااااهَمَ  ج  ِفاااااااااق ااااااااال َطَْو  ااااااااايَك ااااااااااًَ َم  َال 
اااااااااااابَِ َظااااااااااااال َاحَْب ْعااااااااااااد َوَ َف ااااااااااااْرهَ اَوَ هَ فَِذَْح 

َ

َبََِ اااااااااااَدَْيَق اااااااااااذَِال اااااااااااَوَ ه اااااااااااالَْأ ن ااااااااااث  م  َار خ 
ااااااخَِرَْت اااااا ااااااَدَْق ااااااَاه ااااااالََْهَِذَِاَِمااااااْنَه اااااايم َم  َال َخ 

َ

قنل الشنق ي:" الأجنش الف اء حذف من ق ل الهنءل إا كنا شائهللا ل فوجالش  نهلل  في: م ْ الان ةل 
ل الالىمنت  ذلك ملهللالو" نن ةل ون م ْ    ل الفي م ْ ج    1)ون م ْ ال 

 
 :َالتوضيحَوالتحليل

ذك  ا ا منلك أن، وجالش ت خوو كل من أّنث  نلهنء ما غو  ش قل كنا  امن  أال غو  ل 
و  حذف الهنء   وجالش أا ف تقالل في: فنقمة ال نئشةل ون فنقُول ال: ون  نئُ ل ثو ذك  أا من ُ خِّ

ل ال  في م الانةل ون م الا. و  لهلل ذلكل فس وجالش أا وقنل في: فنقمةل ون فنق   و خ 
القهلل ذها الف اء إل  جالاش حذف من ق ل الهنء إا كنا شائهللا ل فنقالل  ا  مذه ، في: 

ل ل القهلل خنلف، الشنق ي في ذلك  نلهللاو  فنقمةل ون فنق  الفي م الانة: ون م الال الفي م جننة: ون م ْ   
 الىمنت فومن ذها إلو، الف اء.
َالترخيمَالذيَيحذفَفيهَاءخرَوماَقبله.95َ

 قنل ا ا منلك:
ااااااااع َاءخاااااااارَاْحااااااااِذِفَالااااااااذيَتااااااااال َوم 
َفااااااااااي ْلااااااااااف  والخ  اااااااااااِعداًَ َأْرب ع ااااااااااٌةَف ص 

َ

م كَ إْنَِ يااااااااااااااد َلََِ ساااااااااااااااكناًَ ااااااااااااااالْيناااااااااااااااًَ َم 
َواٍوَوياااااااااااااااٍءَبهماااااااااااااااَفااااااااااااااْتٌحَق فااااااااااااااي

َ

ل الق م ْقل  قنل الم اهللي:" فاال كنا وحوحن  حذف ا خ  الحهلل ل فتقالل في: ى ف ْ جل الق م ْق : ىفْ   
  2)خسفن  لاف اء في نحال قمق ل فإن، وقالل: ون ق و ل  حذف ح فوا"

ل ث ُول الاشت ق مج هلل ىكالا  م و ل م      3)تاال  ا خ "القنل ا ا الال هللي:" الأجنش الف اء   
القنل الشنق ي:" الهذا مذها الف اء الالج ميل فوقال ا في: ف هللال  مىم   ،: ون ف ْ هلل ل الفي 

ل الفي ُشمِّول: ون ُشو " ْ ا  ل الفي ُغْ ن ْو : ون غ  اْلا: ون إهلْل     4)إهلْل  

                                                 
 .5/417المقنوهلل الشنفوة   1)
 .2/221تالضو  المقنوهلل   2)
 .2/565تح و  الخونوة   3)
 .435-5/434المقنوهلل الشنفوة   4)
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 :َالتوضيحَوالتحليل

 :ذك  ا ا منلك الت خوو الذي وحذف فو، ا خ  المن ق ا،ل الاشت ق لذلك ش الق
أا وكالا من ق ل ا خ  شائهللا    أواون ل فاال كنا أواون  لو وجشل فس وجالش  نهلل   الشرطَاألول:

ا لو وكا ذا لوا  أا وقنل في ق م ْق ل ون ق و ل القهلل أجنش  الف اءل ذك  ا ا الال هللي  أي الف اء فقنل:" الا 
أي أن، جاّلش حذف من ق ل   1)فقنل: ق و ل في ق م ْق ل إْذ لو  في المتمكننت من وخ   وحو  ىنكا"

ْقلل القالل، "إذ لو  في  ل في ه    ا خ  ما ىنكا وحو  ق ا، ح فنا فققل مثل: ق و ل في ق م ق ل اله   
المتمكننت من وخ   وحو  ىنكا" أي أن، لال اقتو   ا  حذف الح ف األخو  ألو حت الكامة 

ْ ل  تىكوا وخ هنل اللو  في األىمنء المتمكنة من و  خ   ىنكا.ق م ْقل اله   
َ

أا وكالا الشائهلل ح ف لوا ىنكال الح الف الاوا هي: الالاال الاأللف الالونءل ُفه و  والشرطَالثاني:
 ذلك ما قالل، )إْا شوهلل  لونن ل فإا كنا الشائهلل غو  ح ف لوا لو وُجش حذف، ما ا خ .

َ
األح ف أا وكالا ذلك الح ف الذي ق ل ا خ  مكمس  لأل  لةل أي: وكالا  ا ا  والشرطَالثالث:

المتقهللمة فأكث ل فاال كنا الح ف   و اا أا وكالا مكمس  لأل  لة فس وجالش حذف، ما ا خ ل نحال: 
ل ث ُول  و ل م     منهللل الىلوهللل الثمالهللل القهلل أجنش  الف اءل نقا،  ن، ا ا الال هللي  قالل،:" الأجنش الف اء   

إلو، الف اء  قالل،:" إنمن قنل ل القهلل ذك  الىوالقي  اة من ذها  2)الاشت ق مج هلل ىكالا  متاال  ا خ "
  3)الف اء  نلحذف في ثمالهلل ف ا ا  ما  قنء وخ  ا ىو الاالا   لهلل ضمة"

 
الهال  ذلك وخنلف مذها ال و ووا الذي أشن  إلو، الشنق ي  قالل،:" الخنلف هن هنن الف اُء 

فومن فأجنش ذلكل الهال م هللالهلٌل  نهلل ال و ووال القهلل تقهللمت ا شن ال إل  ذلك في نظو  هذا الش ق 
ل المذه هو في ذلك أن، وجالش في من كنا ثسثون ل قنل الم اهللي:" فاال كنا ثسثون  نحال:  منهلل  4)تقهللو"

  5)الىلوهلل الثمالهلل؛ فمذها ال و ووا أن، و خو  حذف وخ   فقق"

 

                                                 
 .2/565تح و  الخونوة   1)
 .2/565تح و  الخونوة   2)
 . 3/85هما الهالاما   3)
 .5/431المقنوهلل الشنفوة   4)
 .2/223تالضو  المقنوهلل   5)
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القهلل نقل ا ا منلك  ا الف اء جالاش الالجهوال حذف ا خ  الحهلل  كنل و ووال الحذف، ما األلف 
م نل الون ى ل يل الون ث ُمالل الالونءل قنل ا ا منلك :" الأجنش الف اء أا وقنل في  منهلل الىلوهلل الثمالهلل: ون   

ل الون ث ُو"   1)الون  و ل الون ىا 
 

َفْتٌحَق في" َبهما َفيَواٍوَوياٍء ْلف  َوالخ  أي: أا الالاال الالونء الاذوا وقلنا  أماَقولَابنَمالك:"
ما ا خ  المنل، خسف  وا النحالووال ق ل ا خ ل إذا كنا من ق اهمن مفتالحن ل ففي جالاش حذفهمن 

 أشن  إلو، الم اهللي الا ا الالال هللي الا ا  قول الالشنق ي
قنل الم اهللي:" لال كنا ق ل الالاال الالونء فتحة نحال: ُغْ ن ْو ل الف ْ   اْلال فمذها الف اء الالج مي أن، 

  2)وحذف ما ا خ  كنلذي ق ا، ح كة مجننىةل   وف قنا  وا النال وا"
 هللي  قالل، :" الوختاف فومن تات الاال  الونة  فتحن ل كف  الال الُغْ نو ل فقنل الف اء القنل ا ا الال 

ل القنل غو همن: ف ْ   اْلل الُغْ ن ْي"   3)الالج مي: ف ْ ت ل ُغْ ا 
 

الهال من كنا ق ل الاال فتحةل أال ق ل ونئ، فتحة كُغْ ن ْو  ففو، –القنل ا ا  قول:" الأمن ف ْ   اْلا النحال 
لج مي أنهمن ولنمسا ملنماة م ْىك وا الم ْنوال ل فتقالل  نهللهمن: ون ف ْ ت ل الون خسف؛ فمذها الف اء الا

ل المذها غو همن ما النحالووا  هللو جالاش ذلكل فتقالل  نهللهو: ون ف ْ   اْلل الون ُغْ ن ْي"  . 4)ُغْ ا 
 
القنل الشنق ي  قالل،:" فمنهو ما وجوش حذفهمن مل،ل الوحكو لهمن  حكو من لال كنا ق اهمن ما   
 وك ما جنىهمنل الهذا مذها الف اء الالج ميل فوقال ا في: ف هللال  مىم   ،: ون ف ْ هلل ل الفي التح

ل الفي ُشمِّول: ون ُشو ل المنهو ما ومنا ذلكل ال  وجوش إ  حذف  ْ ا  ل الفي ُغْ ن ْو : ون غ  اْلا: ون إهلْل   إهلْل  
اْلل الون ُغْ ن ْيل الون ُشم ْي"  . 5)ا خ ل فوقالل: ون ف ْ هلل اْلل الون إهلْل  

 
 

َ  

                                                 
 .3/287ش ح التىهول   1)
 .2/223تالضو  المقنوهلل   2)
 .2/565تح و  الخونوة   3)
 .3/291ش ح ا ا  قول   4)
 .435-5/434المقنوهلل الشنفوة   5)
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َالقولَفيَترخيمَالثالثيَالمحركَالوسط.96َ
 . 1)قنل الم اهللي:" الأجنش الف اء الاألخف  ت خوو المح ك الالىق"
 . 2)القنل ا ا الال هللي:" الانف هلل الف اء  ت خوو ثسثي مح ك الالىق"

 :َالتوضيحَوالتحليل
ك  في ون حكول ذها الف اء إل  جالاش ت خوو الثسثي  ش ق أا وكالا مح ك الالىقل فوقنل: ون ح  

القهلل نقل الم اهللي  ا الجمهال  المنال حوث قنل:" فس وجالش ت خوو الثسثي تح ك الىق،ل نحال: 
ل نحال:   ْك ل هذا مذها الجمهال " ك ول أال ُىكِّا    3)ح 

 
 

َترخيمَالمركب.97َ
ل في:  لا ك الىو الو،ل  ل الون ىوا  قنل الم اهللي:" إذا  خو الم كا حذف  جش ل نحال: ون  لل 

ىة   ش   امن ل ون خمىة ل المنا الف اء ت خوو الم كا ما اللهللهلل إذا ىمي  ،ل المنا أكث  الفي خم
  4)الكالفووا ت خوو من وخ   )الو، ل الذها الف اء إل  أن،   وحذف من، إ  الهنءل فنقالل: ون ىو الْي"

 :َالتوضيحَوالتحليل
ي  قالل،:" إذا  خمت: ذها الف اء إل  منا ت كوا اللهللهلل إذا كننن  اموال القهلل خنلف، الم اهلل

ل كمن وقنل في  ل الون اثنت  اثنن  ش ل الاثنتن  ش ل  اموال حذفت اللجش ما األلفل فتقالل: ون اثا 
القهلل منل، الف اءل الأجنش ت خوو الم كا المنتهي  د)الو، ل الذلك  حذف الهنء   5)ت خومهن لال لو و ك ن"

 الهكذا.من،ل فنقالل في ىو الو،: ىو الْيل الفي هلل ىتالو،: هلل   ىتالْيل 
 
 

 

                                                 
 .2/227تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/565تح و  الخونوة   2)
 .2/227تالضو  المقنوهلل   3)
 .2/224تالضو  المقنوهلل   4)
 .2/224تالضو  المقنوهلل   5)
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 ةاَثَغِتْسِااْلَباُب 
 

َالقولَفيَالمَالمستغاث.91َ
 قنل ا ا منلك:

اااااااادَ ن اااااااٌمَمَ اْساااااااَيثَ غَِتَ اَاْساااااااذَ إَِ ِفض  َاىَخ 
َ

ااااااااااتَ فَْمَ َالمَِالَ ِبااااااااااَ ااااااااااوح  ك  اااااااااات َرَْمَ لَ اَلَ يَ ا)اًَ َ(ىض 
َ

قنل الم اهللي:" اختافالا في السو الهللاخاة  ا  المىتغنثل فقول: هي  قوة ولل الاألول: ون ول  
 ا الكالفووال النقا، ونحا النهنوة  ا الف اءل   1)شوهلل مخفالض  ن ضنفةل النقا، المونفشوهللل ال 

الفي نى ت، إل  الف اء نظ ل ألا الف اء حك  أا ما النن  ما ش و أنهن  قوة ما ولل فظنه  
  2)حكنوت، أن، لو  مذه ن  ل،"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

السو الجن ال لقالل، )خفضن  نلسو  اللو  ن ، ا ا منلك في ألفوت،  ا  أا  و المىتغنث هي 
وقل: خفض  غو هنل القهلل أشن  الشنق ي إل  أن، هذا هال مذها ال و ووال حوث قنل:" الذلك أا 
ل  مذها أهل ال و ال أا هذ  السو لوىت مختو ال ما شيء؛  ل هي  و الج  التي في لشوهلل 

"   3)الللم ال 
نمن  -كمن أشن  الم اهللي الكذلك الشنق ي–الذها الكالفوالا  إل  أنهن لوىت  و الج ل الا 

ل فامن  أواهن: ولل  ملن : أْهلل ثو اخُتو  ذلك لكث ال ا ىتلمنلل فنألول أا وقنل: ون ول شوهلل 
حجة الكالفووا في ذلك؛ الهي أا السو مفتالحةل ال و   4)اختو  ون : ونل  فسال القهلل  وا الشنق ي

الل ا القفت  اوهن هللالا من  لهللهن  ا  الج    تفت  إ  ما المضم ل اللو  هذا  مضم ل الأا 
 نحال من أنشهلل ا ا جني:

َمنكَ ِماااااااَاسَِالن اااااااَدَ ْناااااااعََِنَ ْحاااااااٌرَنَ ْياااااااخَ فَ 
َ

َق ااااااااااعَِاَالااااااااادَ ذَ إََِ ب  َ(5)اَالَ ي اااااااااَالَ يَالم ث اااااااااو 
َ

ال و الج    والقف  اوهن  نتفن ل القهلل نقل الم اهللي  ا ونحا النهنوة أا الف اء حك  أا ما 
 فُفهو ما كامة )ش و  أن، وخنلفهو في ذلكل الهذا لو  مذه ن  ل،. النن  ما ش و أنهن  قوة ما ولل

                                                 
 .3/269انظ : ش ح التىهول   1)
 .2/274تالضو  المقنوهلل  2)
 .5/362المقنوهلل الشنفوة   3)
 .364-5/362انظ : المقنوهلل الشنفوة   4)
ل اللو أجهلل  في هللوالان،. الهال  س نى ة 5/363الالمقنوهلل الشنفوة  138ال وت ما الالاف ل الهال لاف شهلل  في الشاه    5)

 .1/194الش ح ا ا  قول  3/392في المخوص 
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 ةَبْدالنَُّباُب 
 

َماَيعر َلالسمَعندَلحاقَألفَالندبة.99َ
 قنل ا ا منلك:

َفَْلَِاأْلَ ِباااااااَهَ لَِْصاااااااَوبَِدَ ْنااااااامَ ىَالَْه ااااااات َنَْمَ وَ 
اااااااااا ااااااااااكَ َهَِيَِبااااااااااذَِينَال ااااااااااوَِْناااااااااااَتَ ذَ ك  َلَْم 

َ

ااااااااااااَنَْاَإَِه ااااااااااااوَ ل َتَْمَ َ ااااااااااااه اااااااااااال َثَْمََِانَ ك  َفَْذَِاَح 
اااااااااأْلَ َتَ ْلاااااااااَنَِه ااااااااِرَيَْغَ َوَْأ ََةٍَلَ ِصااااااااَنَِْماااااااا َلَْم 

َ

قنل الم اهللي:" الأجنش الف اء الجهن  ثنلثن ل الهال حذف، ما إ قنء الكى ال القاا األلف ونءل فتقالل:  
  1)الاغسو شوهللو،"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

تحهللث ا ا منلك في  وتو، المذكال وا  ا أا المنهللالا واح  وخ   األلفل فإا كنا وخ   
ف مثل: مالى ل حذفت األلف ال قوت ألف النهلل ةل الكذلك التنالوا في وخ  واة أال المنهللالا أل

 غو هن.
القهلل ذها الف اء إل  حذف التنالوا ما إ قنء الكى الل القاا األلف ونءل نحال: الاغسو شوهللو،ل  

ل القاا ألف النهلل ة ونءل ل ما إ قنء الكى الل الاشوهلل  ل نحذف التنالوا التي  ا  شوهلل   فأواهن: الاغسو  شوهلل 
فنقالل: الاغسو شوهلل ْو،ل القهلل تف هلل الف اء   أو، في تاك المىألةل حوث خنلف فوهن مذها ال و ووا 

 الكذلك الكالفووا.
فقهلل نقل الم اهللي  ا الكالفووا مذه هو حوث قنل:" الأجنش الكالفوالا ما الحذف الجهوا:  

ل أي أا الكالفووا  2)،"الفت ل فنقالل: الاغسو شوهللونن ل الكى   ما قاا األلف ونءل فنقالل: الاغسو شوهللنو
ن و، أال شوهلل نن ل  تح وك التنالوا  ذه الا إل  إث نت التنالوا التن ا لح كة ا   اال فوقاللالا: الاغسو  شوهلل 

  نلفت  الالكى .
ا كنا تنالون  حذف أوضن ل الهال مذها ىو الو،   كمن أشن  إل  مذها ال و ووا  قالل،:" الا 

سو شوهلل  وحذف منهن التنالوا ما وخ  ا ىو إذا لحقتهن ل فنل و والا ذه الا إل  أا: الاغ 3)الال و ووا"
 ألف النهلل ةل فنقالل: الاغسو شوهلل ا.

 
 

                                                 
 .2/212تالضو  المقنوهلل   1)
 2/212تالضو  المقنوهلل   2)
 2/212تالضو  المقنوهلل   3)
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َهاءَالسكتَالتيَتلحقَآخرَالمندوب.011َ
 قنل ا ا منلك:

ِ ْدَه اااااااااف ااااااااااقَِوَ وَ  ااااااااااًَ َْنَت اااااااااِردٍَْتَإَِكَْاء َس 
َ

ااااااااااااتَ َنَْا َِوَ َ ااااااااااااالَْفَ َأَْش  ََت ااااااااااااِ دَْالَ َاه ااااااااااااالَْوَ َدَّم 
َ

الل، )الالاقفن  أا هذ  الهنء   تث ت الوس ل ال  من تث ت في القنل الم اهللي:" القهلل فهو ما ق 
  1)الض ال ال مضمالمة المكىال الل الأجنش الف اء إث نتهن في الالول  نلالجهوا"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها ا ا منلك في قالل، )الالاقفن   إل  أا شونهللال هذ  الهنء مقوهللال  نلالقفل ففهو ما كسم،  
ن أوا ذه ت؟أنهن   تشاهلل في الالولل فنقالل: الا  غسم 

أمن الف اء فقهلل ذها إل  أا الهنء التي تاح  وخ  المنهللالا وجالش إث نتهن  نهلل الالول  
 مضمالمة المكىال الل فتقالل: الاشوهللاُ  أوا ذه ت؟ الالاشوهللا   ما لي  ك؟

 
 

 اِءَرْغِإاْلَو يِرِذْحالتَّ. َباُب 101
ُىْقو نه ن لا ،  ا ن نق ة  قنل الم اهللي:" الأجنش الف اء ال فا في قالل، تلنل    ال 

 ا  إضمن    2)
  3))هذ  "

 

 التوضيحَوالتحليل:َ
منوالال الأمن جهة ال فا في ا وة فلا  إضمن    4)قهلل ذها الف اء إل  أا كل تحذو  

كامة: هذ ل أي: هذ  ننقة ارل قنل الف اء:" نو ت الننقة  ا  التحذو ل حّذ هو إونهنل الكل تحذو  
: هذ  ننقة ارل فإا الل ا قهلل ت فل،ل الفو، ملن  التحذو ل أ  ت ى فهال نوال اللال  فا  ا  ضمو 

أا الل ا تقالل: هذا اللهللال  فنه  الال الفو، تحذو ل الهذا الاوُل فن تحاالال فاال ق أ قن ئ  نل فا كنا 
  5)موو ن "

                                                 
 2/213تالضو  المقنوهلل   1)
 .91/13ىال ال الشم    2)
 .2/238تالضو  المقنوهلل   3)
 .من، ا حت اش وجا مك ال   ا  المخنقا تن و، هال: التحذو   4)
 .2/985ملنني الق وا لاف اء   5)
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 اِتَوْصَأاْلَو اِلَعْفَأاْل اِءَمْسَأَباُب 
َ

َليهاالقولَفيَتقديمَمعمولَأسماءَاألفعالَع.010َ
 قنل ا ا منلك:

ااااااوَ  اااااااَلَِم  ااااااعَ َنَِْمااااااَهَ ْنااااااعَ َوبَ ن اااااااَتَ م  َلم 
َ

اااااااأَ اَوَ ه ااااااالَ َ اااااااَْرهَ خ  اااااااعَ الََْياااااااهَِيَفَِذَِاَال ااااااام  َلَْم 
َ

قنل الشنق ي:" ن ، أن،   وجالش فو، تقهللوو الملماللل فس تقالل: شوهللا   اوكل ال :  م ا   الوهلل ل  
 . 1)ال  نحال ذلكل الهذا مذها ال و ووا الالف اء"

 
 ليلالتوضيحَوالتح:َ

ذها الف اء إل   هللو جالاش تقهللوو ملمالل اىو الفن ل  او،ل كمن ذك  الشنق ي في المثنل  
الىن  ل ألن، اىول الاألىمنء   تنوا من ق اهنل قنل الف اء في ملنني الق وا:" الالل ا تأم  ما 

لوكل فوقاللالا: إلوك إلوكل و وهللالا: تأّخ ل كمن تقالل: ال اءك  الوفنت  د:  اوكل ال نهللكل الهللالنكل الا 
ال اءكل فهذ  الح الف كثو الل ... ال  تُق هلّلم ا  من ن و   ْت، هذ  الح الُف ق اهنل ألنهن أىمنءل الا ىو   
ونوا شوئن  ق ا،ل تقالل: ض  ن  شوهللا ل ال  تقالل: شوهللا  ض  ن ل فإا قات ، نوْ ت  شوهللا   فلل مضم   ق ا، 

 كذلكل قنل الشن  :
 اااااكويَدوناااحَدلاااَالمائاااَأيهااي

ا شئت جلات،  فلن ل ت وهلل: هذ  هلللالي فهللالنكن"   2)إا شئت نو ت )الهلللال   مضم  ق ا،ل الا 
َ
َ

                                                 
 .5/512المقنوهلل الشنفوة   1)
 .1/245لاف اء  ملنني الق وا  2)

الش ح شذال   2/99الالشاه   1/277الا نونف  1/245هذا  وت ما ال جشل الهال  س نى ة في ملنني الق وا 
 .6/197الخشانة األهللا  414الذها 
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َالقولَفيَالكافَفيَ)عليك(َوأخواته.012َ
قنل الم اهللي:" اختاف في كنف ) اوك  الأخالات،ل فمذها الكىنئي أنهن في مالضا نوال  

  1)مالضا ج ل الهال الوحو " المذها الف اء أنهن في مالضا  فال المذها ال و ووا أنهن في
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

تلهلل ) اوك  ما أىمنء األفلنل التي تقالو مقنو فلل األم ل الملنن : الشول نحال قالل،:  اوك   
ا ْوُكوْ شوهللا ل  ملن : الشْو شوهللا ل المن، قالل، تلنل : أ نُفى ُكوْ    

(2 . 
 الالملن المفلاللوة  القهلل ذها الكىنئي إل  أا الكنف في ) اوك  في مالضا نوا  ا  

ل الذها الف اء إل  أنهن في مالضا  فا  ا  الفن اوةل شوهللا نفىك أنت الشو في:  اوك شوهللا ل
لّي  الال و والا  ا  أنهن في مالضا ج   ن ضنفة أال  ح ف الج ل  اي األم ل أي: أق ل  ايل الا 

  نألم ل أي:  جا، لي.
 
 

                                                 
 .2/244تالضو  المقنوهلل   1)
 .5/175ىال ال المنئهللال   2)
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 فِرَصْنا َيا َلَم اُبَب
َ

ْفع لصرفَأسماءَالعددَ.013َ َالمبنيةَعلىَف ع الَوم 
 قنل ا ا منلك:
ااااااا اااااااْدٍلَم  ْناااااااع َع  ْصاااااااٍفَم ْعت ب ااااااارََْعَ وم  َو 

َ

َوَ يَلَ ِفااااااااااَ ث  ْثن ااااااااااىَوث ااااااااااال  اااااااااارَْْفااااااااااِظَم  َأ خ 
َ

قنل الم اهللي:" أجنش الف اء و ف هذ  األلفنظ مذه ن   هن مذها األىمنءل قنل تقالل الل ا: 
ل الثسثن  ثسثن ل الالوحو  أن،     1)وج ي" اهللخاالا ُثسث  ُثسث 

 :َالتوضيحَوالتحليل
ذك  ا ا منلك مالضلن  ما المالاضا التي وكالا فو، الالوف ممنال ن  ما الو ف مقاقن ل الذلك 
ما اللهلللل الهال أا ت وهلل لفظن  فتنتقل  ن، إل  غو  ل ممن ُولقي ملنن ل لض ا ما التخفوف أال 

ْثن  ملهللالل  ا لفظ: اثنوا اثنوال أ ال  ا لفظ: اثنوا م اهللا   ، الم نلغةل الذلك أا قاللك في: م 
التفوولل الكذلك ُثسث الملهللالل  ا ثسثةل الهكذا ىنئ هنل فإذا اجتما الالوف الاللهللل امتنا و ف 

 األىمنء مقاقن .
نهلل الم اْلحهللل الثُن نء الم ْثن ل الُثُسث المثاثل الُ   نتل  ْفل ل مثل: ُأح  الاأل هللاهلل التي  ا  ُفل نل الم 

ل قونىن   ا  و ف األىمنء التي  ا  الشنهنل الخنلف، الم اهللي  قالل، الم ْ   ال القهلل أجنش الف اء و فهن
 "الالوحو  أن،   وج ي"

ل الذلك  2)قنل الف اء في ملنني الق وا:" الأمن قالل، "مثن  الُثسث الُ  نت" فإنهن ح الف   ُتج ي
إلو،  ا جهنتها؛ أ  ت ى أنها لاثسث الالثسثةل الأنها   وضفا إل  من وضنف   3)أنها مو الفنت

الثسثة الالثسثل فكنا امتنن ، ما ا ضنفة كأا فو، األلف الالسول ... الما جلاهن نك ال الذها  هن 
 : الشن   القنلل نسث  ثُ  سثن  الثُ  ل ثس  ثُ  ثس  ثُ  اهللخاالا:  تقالل الالل اإل  األىمنء أج اهنل 

نَّ ااااااااااااامَ الََْمَ ال َغ اااااااااااااالََْوا  َرِهكَْذَِِباااااااااااااَامَ تهَ س 
اااااااااااوَ َمكَ نَِْماااااااااااَةٍَع اااااااااااب َرَْأ َبَِ اااااااااااَرآخ  َسٍَمَِاخ 

َ

ْثن اااااااىَب اااااااْينََِِمااااااانََِْباااااااهَت ْلن ااااااااقَ َ ْوِحااااااادَم  َوم 
ااااااوَ  ااااااَادَ س  َدَِب ااااااعَْمَ َحَِْماااااارَ َيِفااااااَمَِال َْظاااااااْ ََِعَ م 

َ

  ا  وت ك أا خاقت، الالمو الف ل مو الفة ألنهن مل فة تجلل الأا تج ى أ ّ  الكسو فالج،
  4)"هوئت،

                                                 
 .2/291تالضو  المقنوهلل   1)
 ون،ل ال هللو ا ج اء: منل، ما الو ف.ا ج اء في اوقسح الكالفووا: و ف ا ىو التنال   2)
 مو الفنت أي: ملهللال ت.  3)
 .199-1/196ملنني الق وا لاف اء   4)

 الال وتنا ما المتقن ال اللو أقف  ا  تخ وجهمن ل اللو ونى ، الف اء في ملننو،.
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َالقولَفيَصرفَاالسمَالعلمَالمنتهيَبنونَأصليةَبعدَألفَ ائدة.015َ
 

  ا منلك:قنل ا
ااااااااااا اااااااااااَاكَ ذَ ك  َان اااااااااااال َفعََْيَْدَ اِئااااااااااايَ َ اوَِح 

َ

َاانَ هَ بَ ْصااااااااااااااااااااااااااااااااااأ َكَ وَ َانَ ف ااااااااااااااااااااااااااااااااااطَ غَ كَ َ
َ

قنل الم اهللي:" ذها الف اء إل  منا الو ف لالاموة الشونهللال ألف ق ل نالا أواوةل تش وهن لهن 
ن نال ال  و نال الالوحو  و ف ذلك"   1) نلشائهللالل نحال: ى 

 :َالتوضيحَوالتحليل
 ىو الل ا و إذا كنا فو، األلف الالنالا الشائهللتنال امتنا و ف،ل ذك  ا ا منلك في  وت، أا ا

 نحال: غ ق فهنل الهال الذي مّثل  ، في  وت،.
الالف اء ومنا ا ىو ما الو ف إذا كنا  امن  الفو، ألف النالا شائهللتنال مثل: غقفنا 

ن نا ال    و نال القهلل الأوفهنال القهلل قن   ا  ذلك اللاو المنتهي  نالا أواوة ى قت  ألف شائهللال مثل: ى 
 خنلف، الم اهللي  قالل،" الالوحو  و ف ذلك"ل الكذلك ا ا منلك حوث اشت ق شونهللتهمن ملن .

 
 

َالثالثيَساكنَالوسطالعلمَالمؤنثَالقولَفيَصرفَ.016َ
َ

َةدَ لَْدلَعلىَاسمَبَ َاأوال:َإذ
 قنل الم اهللي:" الذها الف اء إل  أا من كنا اىو  اهللال   وجالش و ف،ل نحال: ف ْوهللل ألنهو  

  2)و هللهللالا اىو المهللونة  ا  غو هنل فاو وكث  فوهن الكسو  خسف هنهلل"
 :َالتوضيحَوالتحليل

ذك  ا ا  قول في ش ح،:" فإا كنا ىنكا الالىق اللو  أ جمون  ال  منقال   ما مذك  ففو، 
  3)الجهنا: المنا الالو فل الالمنا أالل ل فتقالل: هذ  هنهلُلل ال أوُت هنهلل ل الم  ُت  هنهلل "

 اء إل  أا من كنا ىنكا الالىق الهللل  ا   اهللال فس وجالش و ف،ل ال  وقن  القهلل ذها الف
 ا  الجالاش في مثل هْنهللل ألا اىو المهللونة مختص  هن   وت هللهلل  كث ال  ا  ألىنة النن   خسف 

 هنهلل.
 

                                                 
 .2/299تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/287تالضو  المقنوهلل   2)
 .3/331ش ح ا ا  قول   3)
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َثانيا:َإذاَس م يَمذكرَبمؤنث
لاف اء الثلاا إذ  قنل الم اهللي:" إذا ىمي مذك   مةنثل فإا كنا ثسثون  ُو  ف مقاقن ل خسفن  

ذل أو ىكال نحال: حْ ا"   1)ذه ن إل  أن،   ونو فل ىالاء تح ك الىق،ل نحال: ف خ 
 

َثالثا:َصرفَأ ْختَوِبْنت:
قنل الم اهللي:" القهلل ذها قالو إل  أا تنء  نت الأخت لاتأنوثل فمنلالهمن الو ف في 

  2)المل فةل النقا،  لضهو  ا الف اء"
 
 

علىَو نَيخصَالفعلَأوَيغلبَعليهالقولَفيَصرفَاالسمَإذاَك.017َ َانَعلماًَ
 قنل ا ا منلك:

اااااااااااا ااااااااااااٍنَيَ  َْوَوَ ذَ َاكَ ذَ ك  َال َْعاااااااااااافَِالََْصَُّخ 
َ

ااااااااااااااااااحَْأَ ٍب:َكَ اِلااااااااااااااااااغَ َوَْأَ َ َْعلااااااااااااااااااىٍدَويَ م 
َ

ا  ْت فس تْج    في  قنل الم اهللي:" النقل  ا الف اء: األمثاة التي تكالا لألىمنء الاألفلنل إا غ 
ا كنا اىمن  لالىل األ وض هال األشه  في  المل فةل نحال  جل اىم،: ض   ال فإا هذا الافظ الا 

ج  ل ألن، وكالا فلس ل تقالل:  الفللل فإا غاا ا ىو فأْج    في المل فة الالنك الل نحال  جل وىم   ح 
  3)حج   او، القنضيل اللكن، أشه  في ا ىو"

 
 :َالتوضيحَوالتحليل

غنلا  ا  الفللل فإن،  الذها ا ا منلك إل  أا اللاو إذا كنا ذا الشا خنص   نلفلل أال
 ممنالت ما الو فل فإا )أحمهلل  الل ا و  ا  الشا )أحمهلُل  الفللل الكذلك: ولا .

منا و ف األىمنء  -في حنل تشن هت األفلنل الاألىمنء–الفهو ما قالل الم اهللي أا الف اء 
ا إا غا ت األفلنل فوهنل مثل الفلل: ض   ال فكامة )ض ا  في الل  وة تلني اللىلل ال او، كتن

)ا تشنف الض   ا  أل ي حونال فهذا الافظ هال األشه  في الفللل لذلك   ومنا ما الو فل ال  
ج   فهي اىو هللال  ونق    او، من ونق    ا  المل فةل أمن إا غاا ا ىو  ا  الفلل؛ كمن في )ح 
ن  ا  جمنهللل التأتي فلس  كمن مثل الم اهلليل ففي هذا الحنلة ومنا ما الو ف الونق    او، م

 ونق    ا  اللاو.

                                                 
 .2/287وهلل تالضو  المقن  1)
 .2/281تالضو  المقنوهلل   2)
 .285-2/284تالضو  المقنوهلل   3)
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َصرفَبابَأحمر.011َ
ا ىمي  ،  جل أىالهلل    قنل الم اهللي:" إا ىمي  أحم   جل أحم ل لو ونو ف  لهلل التنكو ل الا 

  1)أال نحال  انو فل الهال مذها الف اء الا ا األن ن ي"
َ
َ

َلقولَفيَتصريفَ)أسماء(َجمع:َاسم.َا019
جة ما أن،  نهلل  أ ْفل نلل فقهلل كنا ون غي قنل الشنق ي:" جالاا الف اء منا و ف أ ْىم نء  نت خن  

  2)أا ونو ف ألا تأنوث الجما   و ا   في  نا من   ونو فل فقنل: كث  تىموة المةنث  ،"
 
 :َالتوضيحَوالتحليل

ذك  الم اهللي أا من كنا جملن  لمةنث  ا  الشا )أ ْفل نل    و ا ي في  نا الممنالت ما 
)أ ْىمنء   امن  ألنث ل لكث ال تىموة المةنث  ،ل القهلل الو فل القهلل ذها الف اء إل  منا و ف 

 ن ض، الم اهللي في ذلكل الذها إل  أا األول أ  وقو  أىمنء إ   ا  أفلنلل فس ومنلهن ما 
 الو فل  ا  أنهن هللالة  ا  مف هلل مةنث.

                                                 
 .2/293تالضو  المقنوهلل   1)
 .5/638المقنوهلل الشنفوة   2)
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 يِدِكْوالتَّ يوَنُنَباُب 
 

...ت ِصيب نَ َالَ َِفْتن ةًََو ات ق واََْالقولَفيَ)ال(َفيَقولهَتعالى:.001َ
 (1 َ

قنل الم اهللي:" مذها الجمهال  منا التالكوهلل  نلنالا  لهلل )   الننفوةل إ  في الض ال الل الأجنش  
المونفل الا ا جنيل التأاّلل المننلالا ا وةل فقول: )   ننهوةل الالجماة محكوة  قالل  هال وفة 

ننهوة أوضن ل التو الكسو  نهلل  )فتنة ل فتكالا نظو : جنةالا  مذ   هل  أوت الذئا قق؟ القول: )   
قالل، "الاتقالا فتنة"ل ثو ا تهللأل فهي الظامة  ا التل ض لاظاو فتوو هو الفتنة خنوةل الُأخ   النهي 

ون ك ههننل الهذا تخ و  الم  هلل الالف اء الالشجن  ل  2) ا إىننهلل  لافتنةل فهال نهي محالٌل كمن قنلالا:   أ  
و  ا       ة  ف ْتن   ال ات ُقالاْ قنل الف اء:" القالل، " ا كنا نهون ل  ..." ُتو  أم هو ثو نهنهول الفو، ق ف ما الجشاء الا 

  3)المثا، قالل، :" ون أوهن النمل اهللخاالا مىنكنكو   وحقمنكو" أم هو ثو نهنهول الفو، تأالول الجشاء"

                                                 
 .8/25ىال ال األنفنل   1)
 .2/417انظ : ملنني الق وا لاشجن    2)
 .1/376ملنني الق وا لاف اء   3)
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 ِلْعِفاْل اِبَرْعِإَباُب 
 

َالقولَفيَرافعَالفعلَالمضارع.000َ
 قنل ا ا منلك:

ااااااااااااااااامَ َعَْف اااااااااااااااااارَْ إَِعَ ِرَاض  ااااااااااااااااااَيَ ذَ اًَ َد َرَ ج 
َ

اااااااااااااَنَِْماااااااااااااَ َدَ عَ ْساااااااااااااتَ ٍبَكَ اِصااااااااااااانَ ٍمَوَ ا َِج 
َ

  1)قنل الم اهللي:" أا  افل، تج هلل  ما الننوا الالجنشو الهال مذها الف اء"
القنل ا ا هشنو:"  افا المضن ت تج هلل  ما الننوا الالجنشو الفنقن  لاف اءل   حاالل، محل ا ىو 

  2)"خسفن  لا و ووا؛  نتقنض،  نحال: هس تفللُ 
القنل الشنق ي:" من ذها إلو، في التىهول ما أن، التل ي ما الننوا الالجنشول الهال مذها 

  3)الف اء الأوحن ،"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

اختاف النحنال في  افا الفلل المضن ت  ا   هللال مذاهال ذك هن الم اهللي الا ا هشنو  
 الالشنق يل تتاخص فومن واي:

ك إل  أا  افا الفلل المضن ت هال تج هلل  ما  الامل ذها الف اء الالافق، ا ا منل األول:
النوا الالجشول قنل ا ا منلك في ش ح التىهول:" و فا المضن ت لتل و، ما الننوا الالجنشول أي: 

ل النى ، ا ا منلك في ش ح  4)الذي ولمل في المضن ت هال خاال  ما  نمل النوا ال نمل الجشو"
 . 5)الكنفوة إل  حذا  الكالفووا

ذها ىو الو، الجمهال  ال و ووا إل  أن، ا تفا لالقال ، مالقا ا ىول فنلفلل  القهلل الثاني:
 المضن ت )وقالو  قهلل حل محل )قنئو  ما قاللنن: شوهلٌل قنئو.

الهال الذي ذها إلو، ثلاا الالشجن  ما أا  افل، نف  المضن  ةل أي مشن هت،  والثالث:
 لسىو.

الهي التي تكالا في أالل أفلنل أا  افل، ح الف المضن  ةل المكالنة ما )أنوت   والرابع:
 المضن  ةل الهال  أي الكىنئي.

                                                 
 .2/299تالضو  المقنوهلل   1)
 .4/125أالض  المىنلك   2)
 .6/2المقنوهلل الشنفوة   3)
 .3/328ش ح التىهول   4)
 .2/1519انظ : ش ح الكنفوة الشنفوة   5)
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القهلل ذها ا ا هشنو إل  مالافقة الف اء المخنلفة ال و ووال اللو وشأ الشنق ي التل ض 
 نىتفنضة لاخسف في تاك المىألةل اللو و هلل  أو، فوهنل قنل الشنق ي:" الالمىألة  ا  الجماة   

  1)ون ني  اوهن حكول فنألم  فوهن ق وا"
 
 

َالقولَفيَ)لن(َالناصبةَللفعل.000َ
  2)قنل الم اهللي:" الذها الف اء إل  أا )لا  هي: )   أ هلللت ألفهن نالنن ل الهال ضلوف"

  3)القنل ا ا هشنو:" اللو  أواهن )   فأ هلللت نالنن  خسفن  لاف اء"
لددف القددنل ا ددا قددوو الجالشوددة:" )لددا  لوىددت م ك ددة مددا )   ال)أا  حددذفت الهمددشال تخفوفددن  ثددو األ

 لتقنء الىنكنوا كمن ذها الخاولل ال  أواهن )   أ هلللت األلف نالنن  كمن ذهدا الفد اء  نتفدنء الدهلللول 
  4) اوهن"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذك  الش اح مما تل ضالا لتاك المىألة اختسف النحنال في أول )لا ل فقهلل ذها الف اء إل  
ف نالنن ل الذها ىو الو، الالجمهال  إل  أا )لا  أا )لا  الننو ة لافلل مكالنة ما )   فأ هلللت األل

 ىوقةل غو  م ك ةل أمن الخاول الالكىنئي فقهلل ذه الا إل  أنهن م ك ة الأواهن )  أْا  حذفت همشال 
 )أا  تخفوفن ل ثو حذفت األلف  لتقنء الىنكنوا.

القهلل خنلف كل ما الم اهللي الا ا هشنو الا ا قوو الجالشوة الف اء ل كمن ذها ا ا قوو إل  
مخنلفة الخاول في مذه ،ل الالاف  من ذها إلو، ىو الو، الالجمهال ل حوث قنل:" الهي ننو ة  نفىهن 

ل كمن ذها إل  مخنلفت، أوضن  ا ا منلك الالشنق يل قنل الشنق ي:" الالمختن  من أشن  إلو،  5)اتفنقن "
  6)الننظو أنهن غوُ  م ك ةل ألا الت كوا  ا  خسف األولل فس ُوهلل    إ   هلللول"

 
 

                                                 
 .6/3المقنوهلل الشنفوة   1)
 .2/298تالضو  المقنوهلل   2)
 .133-4/132أالض  المىنلك   3)
 .2/951إ شنهلل الىنلك   4)
 .2/951إ شنهلل الىنلك   5)
 .6/4المقنوهلل الشنفوة   6)
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َالقولَفيَ)إذن(.002َ
أل  ذ ْقن نك   إ ذا  قنل الم اهللي:" إذا القا  لهللهن المنضي موحال ُن  نلسو كقالل، تلنل : 

(1  
فنلظنه  أا السو جالاا قىو مقهلل   ق ل إذا ل القنل الف اء: )لال  مقهلل ال ق ل )إذا  ل الالتقهللو : لال  كنت 

  2)إلوهو ألذقننكل القِّهللْ  في كل مالضا من واو   ،"
 القنل الشنق ي:" القهلل ُأنشهلل  وٌت حكي فو، النوا  هن ما تالىقهنل الهال قالل،: 

َالَتتركّنااااااااااااااااايَفااااااااااااااااايهمَشاااااااااااااااااطيرا
َأوَأطيااااااااااااااااارا َإنااااااااااااااااايَإذنَأهِلاااااااااااااااااك 

َ

  3)المنشهلل  الف اء"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذك  الشنق ي أا لد)إذا  ثسثة أحالالل فإمن أا تتقهللو فتنوال فتقالل في جالاا ما قنل:  
من أا تتالىق أال تتأخ ل فس تلملل نحال: أنن إذا أك ُمكل الالار إذا وتوك :إذا أحىا  إل وكل الا 

 أك ُمك.
القهلل ذها الف اء إل  أا )إذا  إذا القلت ق ل فلل مضن ت مى ال   نىو فإنهن ت فا ال   

ذا القلت  تنوال أمن إذا توهلل ت الكسو فإنهن تنوا المضن ت الت فل،ل قنل الف اء في ملننو،:" الا 
ذا كننت في أالل الكسو )إذا   ا  )وف لل  الق ا، اىو؛  قاتل فاو تنوال فقات: إنن إذا  أخ  كل الا 

ذا القلت  لهلل فلل منض   4))إّا  نو ت )وفلل  ال فلتل فقات: إني إذا  أالذو كل الال فا جنئش" ل الا 
 قهلل ت )لال  إ ذا  أل  ذ ْقن نك  موحال ن   نلسو كمن في: 

 
ُتم ت ُلالا       ال ا  ذا  : القالل،خ ل حوث وقنل:" القهلل تحهللث  شيء ما التفوول في مالضا و 

(5  
ذا الالاال   فوهن ألا   م فال ة؛  يأ التأخو ل  إذا  ) ملن  الكنا مضم ل فلل الالاال يف كنا الالاال كننت الا 

ذا   الق  اءْتوا إحهللى يف اله . إذا   قاوس   إ  خسفك وا ثالا     ذلك   فلاالا اللال و ْا  ثالا   الا 
  ق ح  6)

ا الكسول ألال ل كأنهن فون ت مت الك الفلل ألا   جنئشل الذلك. النوا  هن  اهللو النالا  فوهن كننت الا 
                                                 

 .19/95ىال ال ا ى اء   1)
 .2/378تالضو  المقنوهلل   2)
 .6/19المقنوهلل الشنفوة   3)

 .8/462الخشانة األهللا  1/167الا نونف  2/651الال وت ما ال جشل الهال  س نى ة في ملنني الق وا 
 .1/211ملنني الق وا لاف اء   4)
 .33/16ىال ال األحشاا   5)
 .19/96ىال ال ا ى اء   6)
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ل إذا   أنفكل أكى     إذا  : تقالل الالل ا. الالاال  إ ذا   أ نن: قنلالا فإذا. متكّامن    هن أجن الا إذ ا أُغم ك   إذا   أض   ك 
ل االا  فلالال أض  ُ ك   : وقاللالا   أنهو ت ى أ  إذا ؛ أض  ك قنلالا ُهوْ كأن   إذا ؛ ما  نىم، أالل  الفلل الج 
ذال  ،  هللُءالا إذا الظا   فُولماالا   قنئمن ل أظن ك ذا أ قاال ل الخ    ا ىو  وا القا الا   ا ىو  لهلل تأّخ  الا 
الاا ل هن وكالا الوموا الكذلك. أ قاال  الخ      وا القلت فإذا للنقلل إنك الار: فوقنل  هن ُ هللئ إذا ج 
الاا؛ لهن وكا لو تأّخ  ت إذا الكذلك  .  نقل الار أنت: اقنلال  الخ    ا ىو  القهلل.  غو هن ا  تهللاء ألا   ج 
ا  :الشن   قنل   أض   كل إذا   يإن: فوقاللالا الحهللهنل إا   يف الخ    ا ىو  وا اله   إذا   الل اُ  تنو 

َشاااااااااااااااااطيراًََفااااااااااااااااايه مَت تر كن ااااااااااااااااايَال
َ

َأطياااااااااااااااااااار اَأوََْأهِلااااااااااااااااااااكَ َإذاًََإناااااااااااااااااااايَ
َ

نمن لجنئش الال فا  يف مقهلل من   وكالا   الفلل ألا  إاّ )  غو  الم تهللأ يف وجش اللو  إاّ ) يف جنش الا 
ل   1)"أْىققت لال مقهلّلمن   وكالا القهلل إا 
 
 

                                                 
 .651-2/657ملنني الق وا لاف اء   1)
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َالنصبَبعدَالفاءَفيَجوابَالترجي.003َ
 قنل ا ا منلك:

ااايَالرَ ِفاااَاءَِف اااالََْدَ ْعااالَبَ ْعااافَِالَْوَ  َبَِْصااات َنَْاَيَ ج 
َ

ااااااااَبَِْصاااااااانَ كَ َ َبَِْساااااااات َنَْيَيَ ن اااااااامَ ىَالتَ ل اااااااااَإَِم 
َ

قنل ا ا الال هللي:" الألح  الف اء ال جنء  نلتمنيل فنوا جالا ، ما الفنء شنههللال ق اءال حفص  
ف أ ق ا ا   الى م نال ات   أ ْى  نا   اأْل ْى  نا   أ ْ ُااُ  ل ل اِّي ا  نوو 

  2)الجشم، هللالنهن"  1)
  3)نوا"القنل ا ا هشنو:" الألح  الف اء الت جي  نلتمني  هلللول ق اءال حفص: فأق ا ا   نل 
القنل ا ا قوو الجالشوة:" أجنش الف اء الالافق، المونف النوا   لهلل الفنء في جالاا الت جيل  

  "(4ف أ ق ا ا   الى م نال ات   أ ْى  نا   اأْل ْى  نا   أ ْ ُااُ  ل ل اِّيلق  ، ما ملن  التمنيل المن، ق اءال حفص 
لحن  الت جي  نلتمنيل فكمن القنل ا ا جن  :" ن ، في هذا ال وت  ا  مذها الف اء في إ 

ونتوا الفلل  لهلل الفلل في جالاا التمنيل كذلك ونتوا  لهلل الفنء في جالاا الت جيل اللو  من 
ذها إلو، الف اء   لوهللل ألا ال جنء هللاخل تحت القاال الالل ا تنوا  لهلل الفنء في أجال ة 

  5)القاا"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ومن   ف اْلشا   ف أ ُفالش   م ل ُهوْ  ُكنتُ  ل وت ن ي نو  مثل: لوتل كقالل، تلنل : أفعالَالتمني   ظ 
(6 . 

 مثل:  ى  الح ى الاخاالل  وأفعالَالرجاء
القهلل ذها الف اء إل  إا الفلل ونتوا  لهلل الفنء في ال جنءل فتقالل: للل  لي من   فأنف   من،ل 

للاي أ اا األى نا أى نا الىمالات فأقاا  قنل في ملنني الق وا:" القالل، 
 نل فال و هلّل   ا    9)

 قالل، "أ اُا" الما جلا، جالا ن  ل ا لاِّي نو ،ل القهلل ق أ  ،  لض الق اءل قنل: الأنشهللني  لض الل ا:
َصااااااااروفَالاااااااادهرَأوَدوالتهااااااااا َعاااااااال 

َ

ااااااااااااااي ااااااااااااااْدِلْلن ن اَاللَ َ َاه اااااااااااااااتَِمَ ل ََنَ ةَِماااااااااااااام 
َ

َاه اااااااااتَِر َف َ َ َنَِْمااااااااَبَ ْلااااااااقَ الََْيحَ رَِتَ ْساااااااايَ فَ َ
َ

َ
  8)فنوا  ا  الجالاا  الل"

                                                 
 .39-47/36ىال ال غنف    1)
 .618-2/619تح و  الخونوة   2)
 .4/169أالض  المىنلك   3)
 .2/984إ شنهلل الىنلك   4)
 .4/134ش ح ا ا جن     5)
 .4/93ىال ال النىنء   6)
 .39-47/36ىال ال غنف    9)
 .931-2/937ملنني الق وا لاف اء   8)
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ن ا  ذلك  ق اءال  نوو لقالل، تلنل :  1)ىتشههلل الشنق يالا  م   و ذ ك  ُ  أ الْ  و ش ك   ل ل ا ،ُ  ُوهلْل  وك   ال 
الذِّْك  ى ف ت نف ل ،ُ 

 نوا "فتنف ل ،" الذلك  ا  جالاا للل الملنن  الت جيل اللو وقل الشنق ي  منل،ل   2)
نمن ذك  أن، ما قاول من ال هللل قنل:" الالنوا  لهللهن لو   ك ثو ل لو وق  هلل في الكسو أا وقنل: الا 

 . 3)للا ك  تأتونن فتحهللث ننل اللكن، قهلل جنء في الكسو الفوو  الذي هال الق وال فس وقنل: إن، ممتنا"
 

القنل  جشو الفلل إا لو وقت ا  نلفنء قونىن   ا  أفلنل التمنيل الأوهلل  ا ا منلك في ش ح 
تمنيل فجلل للل جالا ن  منوال ن ل ال قالل، أقالل لث الت ذلك الكنفوة  قالل،:" الألح  الف  اُء ال جنء   نل

  4)ىمن ن "
القهلل نقل الشنق ي  ا الكالفووا جالاشهو النوا  لهلل ال جنءل أمن ال و والا فذه الا إل  
خسف ذلكل قنل الم اهللي:" المذها ال و ووا أا ال جنء لو  ل، جالاا منوالال التأاللالا ذلك  من 

  5)فو،  لهلل"
 
 

َذاَوقعتَبعدَالِعْلِمَغيرَالمؤولحكمَ)أ ْن(َإ.005َ
 قنل ا ا منلك:

ااااوَ َْبهَ ِصااااا(َانَْنَْا)لَ ِبااااوَ  ااااا)ك  َْن(ا)أَ اَِباااااذَ ْي(َك 
َ

َ(6)نَّْظ اااااَدَِْعااااابَ َنَْيَِماااااِتاااااالَ ٍم،َوَ ْلاااااعََِدَ ْعاااااَبَ الَ َ
َ

ْاو  غو  المةالل المذها الجمهال    قنل الم اهللي:" أجنش الف اء الا ا األن ن ي أا تنوا  لهلل الل 
 . 9)المنا"

 
 لتحليلالتوضيحَوا:َ

ذك  ا ا منلك أّا )أْا  المفتالحة حكمهن حكو )لا  ال)كي  في كالنهن ننو ة  نفىهنل  
الاشت ق أ  تكالا )أْا   لهلل اللاول فتقالل:  امُت أْا وقالُو شوهلٌلل ال امُت أْا   وقالُو شوهلٌلل ت فا الفلل 

                                                 
 .6/84انظ : المقنوهلل الشنفوة   1)
 .4-87/3ىال ال       2)
 .6/84المقنوهلل الشنفوة   3)
 .2/1554ش ح الكنفوة الشنفوة   4)
 .2/324تالضو  المقنوهلل   5)
 .151ألفوة ا ا منلك   6)
 .2/373تالضو  المقنوهلل   9)
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ا و   الحهللهن كمن أشن  الشنق ي ل من ولقي ملن  ل  ل ك 1)ال  تنو ،ل ال  وختص هذا الحكو  د)  
ْاو فحكم، حكم،ل نحال: توق ْنُت أْا   وقالُو شوهلٌلل ال أوُت أْا تخ ُ ل التحق ْقُت أْا   تقالُو.  الل 

ْاول فتقالل:  امت أْا وقالو  شوهلٌلل الأْا   وقالو    أمن الف اء فقهلل ذها إل  جالاش النوا  لهلل الل 
 شوهلٌلل الهال  ذلك خنلف مذها الجمهال .

 
 

َعمولَ)أْن(َعليهاتقديمَمعمولَم.006َ
 قنل الم اهللي:" أجنش الف اء تقهللوو ملمالل ملماللهن  اوهنل مىتشههللا   قالل،:

ْعااااااااااااااااااد د ا َرّبْيتااااااااااااااااااهَحتااااااااااااااااااىَإذاَت م 
َ

َ(0)ا"دَ ل اااااااااكاااااااااانَج ائااااااااايَبالعصااااااااااَأْنَأجََْ
َ

   
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  جالاش تقهللوو ملمالل )أْا   اوهنل الاىتشههلل  ا  جالاش ذلك  نل وت المذكال ل 
إا )اللون  متلا   د)أجاهللا ل ال)أجاهللا  ملمالل )أْا  الواتهنل )ال نللون  ملمالل ملمالل )أْا ل ف

القهلل  هلل  ا ا منلك لنهلل ت،ل نقل الم اهللي  ا ا ا منلك قالل،:" ال  حجة فومن اىتشههلل  ، لنهللال  ل أال 
  3)إمكنا تقهللو   نمل مضم "

 
 

َدخولَالمَ)كي(َعلىَإضمارَفعٍلَبعدها.007َ
:" القنل الف اء: الل ُا تجلل  و كي في مالضا أا ما أ هللت الأم تل الالمختن  قنل الم اهللي 

  4)أنهن  و كيل الالتقهللو : و وهللالا من و وهللالا ما الكف  لوقفئالا الأم نن لمن أم نن لنىاو"
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  أا الل ا تهللخل  و كي في كسمهن  ا  إضمن  فلل   لهللهنل هللالا اشت اق  
 :قالل، يف السو الهذ هن لافلل الذي ق اهن مق النة  نلالاالل القهلل الض  ذلك في ملنني الق وا  قالل،:" كالن

                                                 
 .6/9انظ : المقنوهلل الشنفوة   1)
 .2/373تالضو  المقنوهلل   2)

 .2/281الال وت ما ال جشل الهال لالجن  في ماح  هللوالان، 
 .2/374نوهلل تالضو  المق  3)
 .2/311تالضو  المقنوهلل   4)
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ُاالا ل ُتْكم  هلل ال   ال  اْلل 
 فلل إضمن   ا  كسمهن يف تهللخاهن الالل ا لوالا ن كنا وتق  لْ أُ  لال يلك  و  1)

 ال  إلّ ل لتحىا جئتك: اللتق أنك ت ى أ  لالالاال الفوهن ق اهن الذي لافلل ش قن تكالا ال  ل لهللهن
 من، لكثو  الق وا يف الهال لجئتك إل ّ  اللتحىا:  ت وهلل فأنت قات، فإذا لإل ّ  اللتحىا جئتك :تقالل
ل ت ْوغ  :قالل، وا   أ ْفئ هلل الُ  إ ل ْو،   ال    نْ خ   ال   ُوْةم ُنالا     ال ذ 

ك ذل ك   :قالل، المن،  2) وو   ُن  ي ال  ا ُكالت   إ ْ  اه   م 
ل و ُكالا   اأْل ْ ض  ال   الى منالات   اْلُمالق ن وا   م ا   ال 

 أ ونن :  قاللك  ا  ش قنل كنا الالاال فو، تكا لو لال  3)
ل و ُكالا    لهللهن مضم  فلل فاهن ؛فوهن الالاال كننت فإذا للوكالا الىمالات ماكالت اْلُمالق ن وا   م ا   ال 

(4  
  5)"أ ونن 

 
 

َالج اءَج مَالمضارعَإذاَسقطتَالفاءَبعدَغيرَالنفيَوقصد.001َ
 قنل ا ا منلك:

ااااااا َْجَ َيَِْفاااااااالنَ َرَِْياااااااغَ َدَ ْعاااااااب َوَ  اعَْم  َدَِْماااااااتَ اًَ
َ

ااااااااءَوالَْالف اااااااَقطَِْساااااااتَ َنَْإََِ َدَِْصاااااااقَ َدَْاءَق ااااااا َ ج 
َ

 قنل الشنق ي:" الأنشهلل الف اء:
َإْذَجئتناااااااَحاولااااااتَرؤيتنااااااا َلاااااوَكناااااات 

َ

الَي عاااااارفَالفاااااارس"َ َ(6)أوَجئتناااااااَماشااااااياًَ
َ

   
 التوضيحَوالتحليل:َ

جالش في جالاا غو  النفي أا تجشو الفلل إذا ىققت الفنء القوهلل إل  أن، و  9)ذها الف اء
 الجشاءل مثل:  شني أشْ ك.

 
 

                                                 
 .2/185ىال ال ال ق ال   1)
 .6/113ىال ال األنلنو   2)
 .6/95ىال ال األنلنو   3)
 .6/95ىال ال األنلنو   4)
 .1/96ملنني الق وا لاف اء   5)
 .6/69المقنوهلل الشنفوة   6)

 ،.ل اللو أ ث   ا  قنئا1/599الال وت ما ال ىوقل الهال  س نى ة في ملنني الق وا 
 .1/599انظ : ملنني الق وا لاف اء   9)
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َجوا َنصبَالمضارعَبعدَالفاءَفيَاألمرَوالدعاءَبلفظَالخبر.009َ
قنل الشنق ي:" الأمن الهلل نء فكنألم  في هذال الالخسف فو، الاحهللل إ  أا الف اء الاف  

تقالل: غف  ار لك فوهللخا ك الجنةل كمن لال كنا  افظ  الكىنئي في النوال فوجالش  نهللهمن أا
  1)األم "

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  أا الهلل نء إذا جنء  افظ الخ   كقاللك: غف  ار وهللخا ك الجنةل فهذا ملنن   
الهلل نءل لكن، جنء مجيء لفظ ا خ ن   نلغف اا  ا  خسف األولل فإا المضن ت الالاقا  لهلل الفنء 

 ش نو ،ل فتقالل: غف  ار لك فوهللخا ك الجنة.وجال 
ال  وو  النوال فس  القهلل ذها الشنق ي إل  مخنلفة الف اء الالكىنئيل قنل الشنق ي:" 

تقالل: غف  ار لك فوهللخا ك الجنةل الأجنش  الف اء الالكىنئيل اللو  لهمن في ذلك ىمنت وىتنهلل إلو، ال  
  2)قون  ولالل  او،"

 
 

َعَبعدَ)أو(نصبَالمضارعَالوق.001َ
قنل الم اهللي:" ذها ال و والا إل  أا )أا  الننو ة لافلل في تأالول موهلل  ملقالف 
ل الذها الكىنئي إل  أا )أال  المذكال ال ننو ة  نفىهنل الذها الف اء الما   د)أال   ا  موهلل   متالهو 

  3)الافق، ما الكالفووا إل  أا الفلل انتوا  نلمخنلفة"
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
 حوث ما لألالل الثنني مخنلفة :أي  أا الفلل المنوالا  لهلل )أا  انتوا  نلمخنلفة ذها الف اء إل

 . او، ملقفن   ال الملن  في ش وكن   ل، وكا لو
القهلل الاف  الم اهللي قالل ال و ووا مخنلفن  الف اء الما ت ل، ما الكالفووال حوث قنل:" 

هنل اللكنهن  قفت الالوحو  أا النوا  أا مضم ال  لهللهنل ألا )أال  ح ف  قف فس  مل ل
  4)موهلل ا  مقهلل ا   ا  موهلل  متالهول الما ثو لشو إضمن  )أْا   لهللهن"

                                                 
 .6/56المقنوهلل الشنفوة   1)
 .6/87المقنوهلل الشنفوة   2)
 .2/314تالضو  المقنوهلل   3)
 .2/314تالضو  المقنوهلل   4)
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نَلمَيكنَاألولَسببًاَللثاني.000َ  رفعَالمضارعَبعدَ)حتى(َوا 
ا لو وكا األالل  قنل الشنق ي:" حك  الف اء  ا الكىنئي: أا ما الل ا ما و فا  لهللهنل الا 

 حت  وقا حج   ونننل الأنشهلل: ى  ن  لاثننيل الحك : إنن لجاال  فمن نشل 
َحتااااااى ْماااااان  َالهجياااااارَوع  ْضاااااان  َوقاااااادَخ 

َ

َ(0)"ذاكَعااااااااااااااانهنَالمسااااااااااااااااءَ َر جَ ف ااااااااااااااايَ َ
َ

   
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذك  الشنق ي مذها الكالفووا في  هللو اشت اق أا وكالا من ق ل )حت   ى  ن  لمن  لهللهن 
الف اء في ملنني الق وا حت  و فا المضن تل كقاللك: ى ُت حت  تقاُا الشمُ ل  نل فال القهلل اشت ق 

ل قنل الف اء:" فإذا  أوت ق اهن فلس  منضون ل ال لهللهن وفللل في ملن   أا تى   )حت    فلل منض 
  2)ُمضّيل اللو  من ق ل )حت   وفللل وقالل فن فا وفلل  لهللهنل كقاللك: جئت كي أكالُا ملك ق و ن "

 
 

َعاملَالنصبَفيَالفعلَالمضارعَبعدَفاءَالسببية.000َ
الشنق ي:" القهلل حول أا مذه ، كالا النوا  إضمن  )أْا  الهال مذها ىو الو، قنل 

الجمهال  ال و ووال الذها الج مي إل  أا الننوا )الفنء ل الكذلك )الالاال  الش وهةل الكذلك )أال  
  3) ملن  )إ  أا ل الذها الف اء إل  أا النوا  نلخسف"

 التوضيحَوالتحليل:َ
منلك  ا  أا الفلل المضن ت الالاقا  لهلل فنء الى  وة ذها ىو الو، الال و والا الالافقهو ا ا 

منوالا  إضمن  )أْا ل فومن ذها الج مي إ  أا الفنء هي الننو ةل الكذلك الالاالل ال)أال  التي 
 ملن : إ  أال الذها الف اء الالكالفوالا إل  أا الجالاا إذا كنا مخنلف لمن ق ا، الجا أا ونوا 

ونف:" أمن الكالفوالا فنحتجالا  أا قنلالا: إنمن قانن ذلك ألا  ا  الخسفل قنل ا ا األن ن ي في ا ن
الجالاا مخنلف لمن ق ا،ل ألا من ق ا، أم  النهي أال اىتفهنو أال نفي أال تما أال   ضل أ  ت ال أنك 
ذا كنا مخنلفن  لمن ق ا، الجا أا وكالا منوال ن   ا   إذا قات: إوتنن فنك م كل لو وكا الجالاا أم ل الا 

  4)الخسف"

                                                 
 .46-6/45المقنوهلل الشنفوة   1)

 .1/473الالشاه   1/117الال وت ما ال جشل الهال  س نى ة في ملنني الق وا لاف اء 
 .1/117لق وا لاف اء ملنني ا  2)
 .49-6/48المقنوهلل الشنفوة   3)
 .96مىألة  2/179ا نونف   4)
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 ِمْزَجاْل ِلاِمَوَعَباُب 
َ

َتقديمَجوابَالشرطَعلىَفعلَالشرط.002َ
 قنل ا ا منلك:

َشااااااااااارٌطَقاااااااااااد ما َِفْعل اااااااااااْيِنَي ْقتضاااااااااااين 
َ

ِسااااااااااااااماَ و  َيتلااااااااااااااوَالجاااااااااااااا ا،َوجواباااااااااااااااًَ
َ

قنل الشنق ي:" القالل، " وتاال الجشا" : أا وكالا تنكوتن   ا  الكىنئي الالف اء في جالاش تقهللوو من 
  1)تض ال الكنا حق، ال فال لكن، لمن تأخ  اجشو  نلجالا " انتوا  نلجشاءل نحال: شوهللا  إْا وقو

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذك  الشنق ي في ش ح، ل وت ا ا منلك المذكال  أا جماة الش ق لهن وهلل  الكسول فس  
وجالش إ  أا تأتي  هن أال ل ثو تأتي  نلجالاال فتقالل: إْا تْك ْمني أك ْمكل ال)إا تك مني  هي جماة 

 ك  هال الجشاء.الش قل ال)أك م
 

أمن الكىنئي الالف اء فقهلل ذه ن إل  جالاش تقهللوو جالاا الش ق  ا  جماة الش قل فوجالش أا  
تقالل  ا  مذه هو: شوهللا  إا وقو تض ال القهلل ا ت ض  اوهمن الشنق ي  قالل،:" الأمن أا أول 

، التقهللوو الجالاا التقهللوو فاو  كذلكل  ل األم  اللك ل ألا الش ق ى ٌا في الجشاءل الالى ا  ت ت
ذا كنا كذلك فملمالل، أالل   نلتأخو "   2) ا  المى ال الا 

 
 

                                                 
 .6/122المقنوهلل الشنفوة   1)
 .6/123المقنوهلل الشنفوة   2)
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نَتأخر.003َ َإذاَاجتمعَشرطَوقسمَفالجوابَللشرطَوا 
 قنل ا ا منلك:

ْنَتَ  َرب ااااااااااااااخَ وَالَْذَ َلَ ْبااااااااااااااقَ اَوَ ي ااااااااااااااالَ وَ وا 
ااااااااااااااب َرَ وَ  ااااااااااااااقَ َدَ ْعاااااااااااااابَ َحَ اَرّجاااااااااااااام  َمٍَس 

َ

ِباااااااااق ااااااااال َطَْمَ َحَّْجاااااااااطَرَ رَْالش ااااااااافَ َ اااااااااال َاًَ َرَْذَ َح 
اااااااااااااا َمَِدَّق اااااااااااااامَ َرٍَب اااااااااااااايَخَ ذََِال ٌَطَِباااااااااااااارَْش 

َ

ا لو وتقهللو ذال   قنل الم اهللي:" هذا مذها الف اءل أجنش جلل الجالاا لاش ق المتأخ  الا 
  1)خ  "

ذا تقهللمهن ذال خ   جنش جلل الجالاا لاش ق ما تأخ  ل اللو وجا خسفن    القنل ا ا هشنو:" الا 
  2)سفن  ل، اللاف اء"  ا منلكل نحال: شوهلٌل الار إْا وُقو ُأقول ال  وجالش إا لو وتقهللمهن خ

القنل ا ا قوو الجالشوة:" الأجنش الف اء ا ىتغننء  جالاا الش ق المتأخ   ا القىو مقاقن ل  
ا لو وتقهللمهن ذال خ  ل الالمونف جلا، قاوس "   3)الا 

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء الت ل، ا ا منلك إل  أا الفلل الالاقا جالا ن  إذا تقهللو  او، ش ٌق أال قىٌو جنش 
ا كنا الش ق متأخ ا   ا القىو اللو وتقهللو  اوهمن م تهللأ أال من كنا ج لل الجالاا لاش ق ما تأخ  ل الا 

 أوا، م تهللأ.
فتقهللوو القىو كقاللك: الار إْا أتوتن ي ألك مّنك ل التقهللو  الش ق نحال: إْا تأت ن ي الار أك ْمكل  

ا تأخ   ل التقهللو  او، القىو.فإا تالالي القىو الالش ق أجنش الف اء جلل الجالاا لاش ق الا 
 القهلل الاف  الف اء  ا ُا منلكل حوث قنل الم اهللي:" الالافق، المونف مىتشههللا   قالل األ ش : 
اااااااانَِل ااااااااِئْنَمَ  َع  َمَ ياااااااات  اااااااارَ عَْْنَِغااااااااب  َةٍَك 

َ

اااااان ااااااَت ْلفَِالَ َ اااااادََِنَْاَع  َ(3)"لَ ِفاااااات َْنَنَ َمَِوَْق ااااااالََْاءَِم 
َ

و  او،ل الحذف جالاا فنلشنههلل في قالل،: )  تافنن  حوث جنء  ، جالاا ش ق ما تقهللو القى
 القىو لهلل لة جالاا الش ق  او،.

الهذا ممنالت  نهلل الجمهال ل قنل الم اهللي:" المنا ذلك الجمهال ل التأاللالا ال وت النحال   ا   
  5)جلل السو شائهللال"

 
                                                 

 .2/349تالضو  المقنوهلل   1)
 .4/197أالض  المىنلك   2)
 .1714-2/1713إ شنهلل الىنلك   3)
 .2/349تالضو  المقنوهلل   4)

 .113لأل ش  مومالا  ا قو ل في هللوالان،  الال وت ما ال ىوقل الهال
 .2/349تالضو  المقنوهلل   5)
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َاختالفَفعلَالشرطَوجوابه.005َ
 قنل ا ا منلك:

اااااااااااااااااااااااامَ َوَْأ ََْينَِيَ اِضاااااااااااااااااااااااامَ وَ  َنَِيَْعَ ارَِض 
َ

اااااااااااااااااااااااااااااااايهَِفَِْلَتَ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااتَ مَ َوَْاَأَ م  َنَِيَْفَ الَِخ 
َ

قنل الم اهللي:" أا وكالا الش ق مضن  ن   ن ون  ما )لو  الالجشاء منضون ل فمذها الجمهال   
أن،   وجالش إ  في الشل ل المذها الف اء الالمونف جالاش  في ا ختون ل الاىتهللل المونف  قالل، 

" 1):" ما وُقو لواة القهلل  إومننن  الاحتىن ن  غف  ل، من تقهللو ما ذن ، المن تأخ  
ا ْوه وْ  ُنن شِّلْ  ن ش أْ  إ اْ ل الشنق ي:" القهلل و ح  جالاش ذلك الف اءل الجلل من، قالل، تلنل : قن     

وا   ل هن أ ْ ننُقُهوْ  ف ظ ا تْ  وو ة   الى منء   م ا   ل  خنض 
ألا )ظات   افظ المنضيل القهلل  قف  ا    2)

  3))ننشل ل الح  الملقالف أا ووا  لحاالل، محل  الملقالف  او،"
 
 حَوالتحليلالتوضي:َ

ذها الف اء إل  جالاش اختسف فلل الش ق الالجالاال فإذا كنا الش ق الالجشاء فلاوا جنش  
ن تُْ هلُلالاْ  ال ا  ا أا وكالنن مضن  وا نحال قالل، تلنل : ُكوْ  ف ي م  ْ ُكو ُتْخُفال ُ  أ الْ  أ نُفى  نى  ار   ،   ُوح 

ل الأا  4)
ُ هلْلن ن ُ هللت وْ  ال ا  اْ وكالنن منضووال نحال قالل، تلنل : 

الأا وكالا الش ق منضون  الالجالاا مضن  ن ل  ل 5)
و نال   ُو  وهللُ  ك نا   م اْ نحال قالل، تلنل :  نل ُهوْ  إ ل ْوه وْ  ُنال فِّ  ال ش ون ت ه ن الهلل ْنو ن اْلح     ف وه ن ال ُهوْ  ف وه ن أ ْ م 

ُىالا   ُوْ خ 
ا ْوه وْ  ُنن شِّلْ  ن ش أْ  إ اْ الأا وكالا مضن  ن  الالجالاا منضون ل نحال قالل، تلنل : ل 6)  الى منء   م ا     

وا   ل هن أ ْ ننُقُهوْ  ف ظ ا تْ  وو ة   ل  خنض 
(9  

القهلل فضل الف اء اتفنقهمنل حوث قنل في ملنني الق وا:" الأحىا الكسو أا تجلل جالاا 
ل الك ذلك: و ْفل ُل  مثاهنل الف ل ل   مثاهنل كقاللك: إا ت ْتُج  ت   ل أحىا ما أا تقالل: إا تتجْ    ْحت 

ل أحىا ما أا تقالل: إا تج ت  ت  ُ ل الهمن جنئشاا"  . 8)إا تج ت   حت 
القهلل ذها الجمهال  إل  منا أا وكالا الش ق مضن  ن  الالجالاا منضون  إ  في ض ال ال 

 الشل .
                                                 

 . 2/339تالضو  المقنوهلل   1)
 .26/4ىال ال الشل اء   2)
 .6/131المقنوهلل الشنفوة   3)
 .2/284ىال ال ال ق ال   4)
 .19/8ىال ال ا ى اء   5)
 .11/15ىال ال هالهلل   6)
 .26/4ىال ال الشل اء   9)
 .1/592ملنني الق وا لاف اء   8)
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أمن إذا حذف جالاا الش ق فقهلل ذها الف اء إل   هللو جالاش مجيء فلل الش ق مضن  ن  
ذا حذف جالاا الش ق لو وكا الش ق حونئذ  إ  منضون  أال مق النن  مج هللا  ما )لو ل قنل الم اهللي:" إ

  د)لو ل إ  قاوس ل القهلل ال هلل في الشل  مضن  ن  مج هللا  ما )لو  المن،:
َيااااااااااادَ  َِمَ َْدكَ  َِتَ ْسااااااااااايَ َوَ ْنَه اااااااااااِإََكَ يَْدَ ل اااااااااااوَ ََ...ََََََ...ََََََ...َََََ...ََََََََ

َ

  1)الأجنش الكالفوالا ذلك إ  الف اء"
 

 
َذا(َالفجائيةَمقامَالفاءتقومَ)إ.006َ

 قنل ا ا منلك:
َالف اااااااااااااا ت ْخل ااااااااااااااف  اااااااااااااافَ مَ اَالَْذَ ِإََاءَ و  َةأَ اج 

َ

اااااااااااااَ اااااااااااااْدَإَِا)ك  َ(ةأَ اف اااااااااااااكَ اَمَ ن ااااااااااااااَلَ ذَ ِإْنَت ج 
َ

قنل الشنق ي:" قنل الف اء: الل ا تجلل )إذا  تكفي ما )فلات الفلاالا  لال قنل مكننهن:  
 . 2)مك الال لكنا والا ن "

 التوضيحَوالتحليل:َ
إل  أا )إذا  التي لامفنجأال الهي التي في قاللك: خ جُت فإذا شوهلٌل قنئول تقالو ذها الف اء  

 مقنو الفنء فتقا في مالضلهن خافن  منهن
 ل ُهو إ ذ ا م ى ْتُهوْ  ض   اء   ْلهلل   مِّا   ْحم ة   الن ن    أ ذ ْقن ن ال ا  ذ اال  ن ال الف اء في ملنني الق وا نوهن:" القالل،: 

وو نت ن ن ف ي م ْك ٌ 
الل ا تجلل )إذا  تكفي ما فلاُت الفلاالال الهذا المالضا ما ذلك اكتف   د)إذا    3)

 . 4)ما فلاالال اللال قول: ما  لهلل ض اء مىتهو مك الا لكنا والا ن "

 
َ  

                                                 
 .2/351تالضو  المقنوهلل   1)

 .391الهذا  جش  وت ما الالاف ل الهال لأل ش  في هللوالان، 
ا ْوك  الأ ْنت  أ ْهُل ث ن نئ ،  ...    ...    ...    ...  شق  : ُوثن ي   

 .6/157المقنوهلل الشنفوة   2)
 .17/21ىال ال والن    3)
 .1/344ملنني الق وا لاف اء   4)
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َالج مَباَ)إذا،َوحيث(َدونَ)ما(.007َ
  1) قنل الم اهللي:" الأجنش الف اء الجشو   د)إْذ الحوث  هللالا )من " 
الش الجشو  د )إذل الحوث  هللالا إلونقهمن  د )من ل ال او، ومكا فلا  مذها الف اء وج 

ذ ا تشلتمالهو المن ول هللالا إ  ار فأالا إل  الكهف"ل فوكالا فلل الش ق في  ا ىتشهنهلل  قالل، تلنل :" الا 
 ا وة )ا تشلتمالهو  الجالا ، )فأالا .

 
 

 (اَمْوَلا، َوَلْوَلا ، َومََّأَباُب )
 

َعدَ)لوال(العاملَفيَاالسمَالمرفوعَب.001َ
قنل الشنق ي:" تن و، ا ا منلك  ا  أا )لال   لوىت  لنماة في الم فالت  لهللهنل الهال مذها  

المحققوال الما النحالووا ما ذها إل  أنهن  نماة فومن  لهللهن ال فال نقا، الف اء  ا  لض 
  2)النحالووال النقا، ا ا األن ن ي  ا الكالفووا مقاقن "

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ء الالكالفوالا إل  أا )لال   تلمل في ا ىو الذي  لهللهنل فت فل،ل قنل ا ا ذها الف ا 
األن ن ي:" ذها الكالفوالا إل  أا )لال   ت فا ا ىو  لهللهنل نحال: لال  شوهلل ألك متكل الذها 

  3)ال و والا إل  أن، و تفا  ن  تهللاء"
قسل الكسول الانلقنهلل الأضنف الشنق ي:" الأمن الف اء فوقالل: و تفا ا ىو  لهللهن  د)لال    ىت 

 الفنئهللالل الالسو جالا هنل ال هلل الف اء  ا  ا خ وا  الجهوا:
أن، لال كنا كمن قنلالا لالقا )أحهلل   لهللهنل فكنت تقالل: لال  أحهلل ألك متكل إذ الملن   أحدهما:

  نهللهو: لال لو ومنلني أحهللل اللمن لو وُجش ذلك كنا التقهللو  غو  من قهلل الا.
ال  أ الكل أي: لال لو ومنلني أخالك ال  أ الكل فاال كنا ذلك لمن  امتننت: لال  أخالك والثاني:

  4)امتنا"
 

                                                 
 .2/339تالضو  المقنوهلل   1)
 .6/199المقنوهلل الشنفوة   2)
 .17مىألة  1/96ا نونف   3)
 .6/199المقنوهلل الشنفوة   4)
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 ِدَدَعاْلَباُب 
 

َمسائلَفيَالعددَالمركب.009َ
قنل الم اهللي:" أا وضنف وهلل   إل   جش  مشا    ننةهمنل حك  الف اء أن، ىما ما أ ي  

 فقل  األىهللي الأ ي الهوثو اللقواي: من فلاْت خمىُة  ش  ك"
ذا أضوف اللهللهلل الم كا  قي  ننء وهلل  ل الكذا  جش  إ  لغة  هللوئةل قنل ا   ا الال هللي:" الا 

حك  ىو الو،: خمىة   شُ كل الالكالفوالا ول  الا وهلل  : الوج الا  جش   ن ضنفةل حك  الف اء  ا 
 . 1)أ ي فقل  األىهللي الأ ي الهوثو اللقواي: من فلاْت خمىُة  ش  ك"

ش إ  اا الم ك نت إ  اا   هلل ار الام ئ القو ل ىالاء قنل الشنق ي:" الأمن الف اء فإن، أجن 
ل الخم    ش ال ل قونىن   ا  من أنشهلل ما قالل،:  أضوفت أو لو تضفل فوقالل: هة ء خمىُة  ش  

  2) نت ثمنني  ش ال  ما حجت،"
َ
 التوضيحَوالتحليل:َ

 مننقشة  أي الف اء في تاك المىألة وحتن  إل  أا نفوا، في نقنق:
 َلفَوالالمَإلىَالعددَالمركب:أوال:َإضافةَاأَل

ذها الف اء إل  جالاش إضنفة األلف الالسو إل  اللهللهلل الم كال إمن أا وضنف إل  وهلل  ل  
من أا وضنف إل  وهلل   ال جش  ملنل نحال: الخمىة اللش ل قنل الف اء:"  فنقالل: الخمىة   ش ل الا 

لهن فقات: من ل الوجالش:  فإذا أهللخات في أحهلل  ش  األلف الالسو أهللخاتهمن في أال  فلاْت الخمىة    ش   
ل فأهللخات   اوهمن األلف الالسو م توا لتالّهمهو انفونل  ذا ما ذا في  من ف ل ا ْت الخمىة  اللش  

"  . 3)حنل 
الفي الحنلة الثننوة   وجالش أا تضنف الخمىة إل  اللش ل ألا كس اللهللهللوا مختافنال فس  

وفن   نهلل إضنفتهن إل  اللش ل قنل الف اء:" فإا وضنفنا إل   لضهمنل ألا الخمىة لا تكتىا تل  
ل لو و ُجْشل ألا األالل غو  الثننيل أ  ت ى أا قاللهو: من فلاْت الخمىُة األثالاا  قات: الخمىة اللش  
لما أجنش  تجهلل الخمىة هي األثالاال ال  تجهلل اللش  الخمىةل فاذلك لو توا  إضنفت،  نأللف 

 . 4)الالسو"

                                                 
 .663-2/662تح و  الخونوة   1)
 .6/269المقنوهلل الشنفوة   2)
 .1/383ملنني الق وا لاف اء   3)
 .1/383ملنني الق وا لاف اء   4)
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 َوالالمَإلىَالعددَالمركبَبشقيهَوكذلكَالتميي :َثانيًا:َإضافةَاأللف

ذها الف اء إل  جالاش إضنفة األلف الالسو إل  اللهللهلل الم كا وهلل    ال جش  ل الكذلك  
ا  إضنفتهمن إ  التمووشل الكنا الف اء وىتخهللو كامة )مفى   لاهلل لة  ا  التمووشل حوث قنل:" الا 

خ   مفى ا ل فتقالل: من فلاْت الخمىة اللش  شئت أهللخات األلف الالسو أوضن  في الهلل هو الذي و
  1)الهلل هو؟"

َ
 :َثالثًا:َإعرابَصدرَالعددَالمركب

ذها الف اء إل  جالاش إ  اا وهلل  اللهللهلل الم كا  نلح كنت الظنه الل الذلك إذا أضوف  
 جش اللهللهلل إل  غو  ل فولنمل ملنماة ا ىول نحال:  أوُت خمىة   ش  يل فخمىة منوال ة  ا  

ذا المفلاللوةل ال  هي مضنفةل ال ش  مضنف إلو، مضنف أوضن  إل  ونء المتكاول قنل الف اء:" الا 
أضفت اللش  إل  نفىك  فلت  الخمىةل فتقالل: من فلاْت خمىُة  ش  ي؟ ال أوت خمىة   ش  يل 
نمن   ِّ ْت الخمىُة  ضنفتك اللش ل فامن أضوف اللشُ  إل  الونء منك لو  الم  ت  خمىة   ش يل الا 

أا تضنف إلوهمن ال ونهمن  ش ل فأضوفت إل   ش  لتوو  اىمن ل كمن ون  من وىتقو لاخمىة 
 لهللهن  ن ضنفة اىمن ل ىملتهن ما أ ي فقل  األىهللي الأ ي الهوثو الُلق ْواّي: من فلاْت خمىُة 

  2) ش  ك؟ اللذلك   ووا  المفى  أا ووح همنل ألا إ  ا وهمن قهلل اختافن"
 

 قالل،:" الهذا ما القاول الذي   ونقل ال  ولتهلل   مثا،ل  القهلل  ن ض، الشنق ي في هذ  الحنلة 
ل غو  أا الشنق ي نقل  ا الف اء جالاش إ  اا اللهللهلل الم كا مقاقن ل ىالاء  3)ال  ون ني  او،"

أضوف أال لو وضفل الهذا   وىتقوو  حنل ما من ذك   الف اء في ملننو،ل إْذ قوهلل الف اُء جالاش 
نمن تفوهلل الحو ل ا   اا  نهلل ا ضنفة فققل حوث  نمن  ّ  ْت الخمىُة  ضنفتك اللش "ل الا  قنل " الا 

 فهال لو وجش أا ول ا اللهللهلل الم كا إا لو وضفل إ  في شل  كمن ىوأتي في ال نهلل ا تي.
 

 َرابعًا:َجوا َإضافةَصدرَالعددَإلىَعج هَدونَإضافةَعج ه
ا لو نض  ف اللجش إل  القهلل ذها الف اء إل  جالاش أا وضنف وهلل  اللهللهلل إل   جش  الا 

غو  ل أجنش  في الشل  فققل حوث قنل:" اللال نالوت  خمىة  ش  أا تضوف الخمىة إل   ش  في 

                                                 
 .1/383ملنني الق وا لاف اء   1)
 .1/383ملنني الق وا لاف اء   2)
 .6/269المقنوهلل الشنفوة   3)
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شل  لجنشل فقات: من  أوت خمىة   ش   قٌقل ألنك نالوت األىمنء اللو تنال األ هللاهللل ال  وجالش 
 لامفى  أا وهللخل هن هنن كمن لو وجش في ا ضنفةل أنشهللني الُلْكاّي أ ال ث الاا:

تهََْك ل ااااااااااااف َماااااااااااانَعنائااااااااااااهَوِشااااااااااااْقو 
َ(0)بناااااتَثمااااااانيَعشاااااارٍةَماااااانَحجتااااااه"

َ

 
َ

َالقولَفيَالعددَعندَحذفَالمعدود.021َ
َوالقولَعندَعطفَمعدودينَأحدهماَمذكرَواءخرَمؤنث

قنل الم اهللي:" وجالش أا تحذف التنء في المذك ل حك  الكىنئي  ا أ ي الج اح: ومنن  
ومنن خمىن  الومنن  ش ا  ما  مضنال التضنف ت ما الشه  خمىن ل الحك  الف اء: أفق نن خمىن  ال 

  2):" ثو أت لُت  ىت  ما شالال"ال الاونت  ا  حذف التنء ما قالل، 
 
 التوضيحَوالتحليل:َ

 :أوال:َالعددَعندَحذفَالمعدود 
َ

إذا قوهلل  نأل هللاهلل ما ثسثة إل   ش ال الملهللالهلل اللو وذك  في الافظ فنلوحو  أا وكالا  
ن لال ذك  الملهللالهللل فتقالل: ومُت خمىة ل ت وهلل: أونمن ل الى وت خمىن ل  نلتنء ال لهللمهمن لامةنثل كم

لو، ذها الف اء  جالاش تذكو  اللهللهلل  نهلل  ت وهلل: لونليل الحك  الم اهللي جالاش حذف التنء في المذك ل الا 
حذف الملهللالهلل المذك ل فنألول أا وخنلف،ل لكن، أجنش ذلك  نهلل حذف الملهللالهلل ل قنل الف اء في قالل، 

وا  ال ال   تلنل : ف اْلا   ذ  ْنُكوْ  ُوت ال  و ذ ُ الا   م  ن ال  ه ا   و ت     ْوا   أ ْشال اج  ال   ْش  ا أ ْشُه    أ ْ   ل ة     أ ْنُفى 
قنل:" القنل   3)

) ش ا  اللو وقل ) ش ال  الذلك ألا الل ا إذا أ همت اللهللهلل ما الاونلي الاألونو غّا الا  او، الاونليل 
  4) مضنال لكث ال تغاو هو الاونلي  ا  األونو" حت  إنهو لوقاللالا: قهلل ومنن  ش ا  ما

َ
َ

                                                 
 .1/384ملنني الق وا لاف اء   1)

 1/265ل ال س نى ة في ا نونف 1/384الال وت ما ال جش ل الهال أل ي ث الاا اللكاي في ملنني الق وا 
 .4/259الأالض  المقنوهلل 

 .2/393تالض  المقنوهلل   2)
 .2/234ىال ال ال ق ال   3)
 .1/123ملنني الق وا لاف اء   4)
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 َثانيًا:َعطفَمعدودينَأحدهماَمذكرَواءخرَمؤنث
أمن إذا اختاق المذك  الالمةنث فنلتغاوا لاتأنوثل قنل الف اء:" فإا اختاقن فكننت لونلي 

ن المختا ق فقالل الأونمن  غا ْ ت  التأنوثل فقات: مض  ل، ى ٌال ثو تقالل  لهلل: أونو فوهن   هلٌل شهللوهللل الأم
 الشن  :

ااااااااقَ أَ  ب ااااااااث ااااااااال َثَ َتَْام  َةٍَل ااااااااْيَلَ ٍمَوَ وَْي ااااااااَنَ يَْاًَ
َ

اااااااااوَ َ اااااااااات َوَ َِضاااااااااايفَ تَ َنَْياااااااااارَأَ كَِالنَ َانَ ك  َاارَ ج 
َ

فقنل: ثسثن ل الفوهن أونول الأنت تقالل:  نهللي ثسثة  وا غسو الجن وةل ال  وجالش هن هنن ثسثل 
  1)ألا الاونلي ما األونو تغاا األونو"

 قف  ا  التمووش المذك   لنقف مةنثل أال اللك ل فنلتغاوا لامتقهللول  الكذلك األم  إذا 
قنل الف اء:" فإذا اختاقن الكنا المفىِّ  ما النال وا ق ل ونح ، أج وت اللهللهلل فقات:  نهللي خم   
ا  هللأت  نلجمل قات:  نهللي خمىة  ش    ش ال  ننقة  الجمسل فأّنثت ألنك  هللأت  نلننقة فغّاْ تهنل الا 

  2)جمس  الننقة"
ذا كنا الملهللالهللاا   ْوا    ْوا  الخ جن  ا التمووش غا ت التأنوثل قنل :" فإا قات:  وا ننقة   الا 

الجملل فاو تكا مفى ال غّا ت الدتأنوث اللو ت نل  أ هللأت  نلجمل أال  نلننقةل فقات  نهللي خم   ش ال 
 هلل  إ   وا جمل الننقةل ال  وجالش أا تقالل:  نهللي خم   ش ال أم ة  ال  هللا ل ال   وا أمة ال 

  3) نلتذكو "
 
 

َجمعَالتميي َ)المائة(َفيَالثالثةَوأخواتها.020َ
ا أهل هذ  الاغة هو الذوا   قنل الم اهللي:" الحك  الف اء أا  لض الل ا وقالل  ش  مئةل الا 

وقاللالا: ثسث مئوال الأ  ا مئوال فوجملالال الفي كتنا الوغن   ا الف اء:   وقالل ثسث مئوا إ  
نمن وقالل  ش  مئوا"ما   وقالل ألفل ال    4)ا 

 التوضيحَوالتحليل:َ
ذها الف اء إل  جالاش جما التمووش )مئة  الحكن  لغة  ا الل ال فقاللهو: ثسث مئوال أي  

 ثسثمنئةل الما وجما مئوا   وذك  األلفل فس وقالل فوهن:  ش  مئوا.

                                                 
 .1/123ني الق وا لاف اء ملن  1)

 .41الال وت ما القالولل الهال لانن غة الجلهللي في هللوالان، 
 .1/123ملنني الق وا لاف اء   2)
 .1/123ملنني الق وا لاف اء   3)
 .2/398تالضو  المقنوهلل   4)
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ذا كنا تمووش الثسثة الأخالاتهن مئة  لو وجما إ  في  القهلل  هلل الم اهللي ذلك شذالذا ل قنل :" الا 
ل النقل  ا ىو الو، جالاش ذلكل حوث قنل:" الوظه  ما كسو ىو الو، جالاش جما المئة في  1)شذالذ"
 . 2)الكسو"

 

 
َإضافةَالمئةَواأللفَإلىَجمع.020َ

 قنل ا ا منلك:
َفَِْضاااااااااااأ ََدَِرَْف اااااااااااْلَِلََفَ ْلااااااااااااأْلَ وَ َةًَئ ااااااااااامَِوَ 

َ

ق اااااااااااار َ َْن ااااااااااااَعَِمَْجَ الًَْةَِباااااااااااائ اااااااااااامَِوَ َ َر ِدفََْدَْاًَ
َ

ي:" ولني أا المئة الاأللف وضنفنا إل  اللهللهلل مف هللا ل نحال: مئة  جل الألف هلل هول قنل الم اهلل 
التثنوتهمن الجملهمن كذلكل القالل،: مئة  نلجما نش ا  قهلل  هللفل أشن   ، إل  ق اءال حمشال الكىنئي 

  ئ ة ثسث م 
  4)الأشن   قالل،: نش ا ل إل  تقاوا،ل القنل  جالاش  الف اء"  3)

 التوضيحَوالتحليل:َ
ل ال أوت ألف ذها   الف اء إل  جالاش جما المضنف إلو، مئٌة الألٌفل فتقالل:  أوت مئة قسا 

 قسال القهلل  هلل ا ا منلك إضنفة المئة إل  الجما ما النش  القاول.
 
 

َجمعَتميي َأحدَعشرَوأخواتهَوممي َالعشرينَوأخواته.022َ
 ل الأجنش الف اء قنل الم اهللي:" أا مموش اللش وا الأخالات،   وجمال هذا مذها الجمهال  

  5)جمل،ل فتقالل:  ش الا  جن  ل اللذلك أجنش جما تمووش أحهلل  ش  الأخالات،"
 التوضيحَوالتحليل:َ

ذها الف اء إل  جالاش جما تمووش  ش وا الأخالات، خسفن  لمذها الجمهال ل فنقالل  ا   
ا الل ا مذه ،:  أوت  ش وا قس ن ل الحض  أ  لالا قس ن ل قنل في ملنني الق وا:" أ  ت ى أ

ل الكذلك األم  في أحهلل  ش  الأخالات،ل فنقالل  ا  مذه ،: حض   6)تقالل:  نهللي  ش الا جونهللا "
 أحهلل  ش  قس ن ل  نلجمال ال ا  مذها الجمهال  المنا.

                                                 
 .2/398تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/398تالضو  المقنوهلل   2)
 .18/25ىال ال الكهف   3)
 .2/399تالضو  المقنوهلل   4)
 .2/383تالضو  المقنوهلل   5)
 .1/178ملنني الق وا لاف اء   6)
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 اَذوَك ْنيَِّأَكَو ْمَكَباُب 
َ

َالقولَفيَ)كم(.023َ
ك ةل خسفن  لاكىنئي قنل الم اهللي:" أمن )كو  فنىٌو للهللهلل  م هو  الجن  الالمقهللا ل اللوىت م   

الالف اءل فإنهن م ك ة  نهللهو ما كنف التش و،ل المن ا ىتفهنموة محذالفة األلفل الىّكنْت مومهن لكث   
  1)ا ىتلمنل"

 
 التوضيحَوالتحليل:َ

إل  أا )كو  م ك ةل األول فوهن )من ل  -الهال مذها الكالفووا–ذها الكىنئي الالف اء  
امة الاحهللالل فكنا األول أا وقنل في: كو منلك؟ كمن منلك؟ شوهللت  اوهن الكنفل فون تن جمولن  ك

 فامن كث  اىتلمنلهن في كسمهو الج ت  ا  ألىتنهو حذفت األلف ما وخ هنل الىكنت مومهن.
القهلل ذها ال و والا إل  أنهن مف هللالل اللوىت م ك ةل ذك   ا ا األن ن ي في ا نونف  

  2) و والا إل  أنهن مف هللال مالضال ة لالهللهلل" قالل،:" ذها الكالفوالا إل  أا )كو  م ك ةل الذها ال
 
 

َإعرابَممي َ)كم(َاالستفهامية.025َ
 قنل ا ا منلك:

اااااَامَِهَ فَْتَِْسااااايَااْلَِْ َِفاااااي ااااامَ  اااااَلَِْثااااامَِبََِمَْك  َام 
اااااااااتَ َنَْْ َأَ ِجاااااااااأ َوَ  َامرَ ْضااااااااار هَ)ِماااااااااْن(َمَ ج 

َ

ااااااَينَ رَِْشااااااعََِْ تَ ي اااااامَ َ ااااااخَْشَ َمَْكَ ا)ك  ااااااص  س  َ(امَ اًَ
ااااااَنَْإَِ ِليااااااْتَ)ك  اااااامَْو  ااااااَفَ رَْ(َح  َ(2)اه اااااارَ ظَْمَ َرٍَّج 

َ

 قنل الم اهللي: "الأمن نو ، ففو، ثسثة مذاها:
 أن،  شول ال  وجالش ج  ل الهال مذها  لض النحالووا. أحدهما:
لو، ذها الف اء الالشجن   والثاني: أن، لو   سشول  ل وجالش ج   مقاقن ل حمس   ا  الخ  وةل الا 

 الالىو افيل ال او، حمل أكث هو: كو  مة  لك ون ج وُ  الخنلة  
أن،  شو إا لو وهللخل  ا  )كو  ح ف ج ل ال اج   ا  الج  إا هللخل  اوهن ح ف  لثالث:وا

  4)ج ل الهال المشهال "

                                                 
 .2/389تالضو  المقنوهلل   1)
 .47مىألة  1/256ا نونف   2)
 .159ألفوة ا ا منلك   3)
 .391-2/397تالضو  المقنوهلل   4)
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 التوضيحَوالتحليل:َ
ذك  ا ا منلك في  وت، أا )كو  ا ىتفهنموة إذا أ هللت أا تموشهن موْشت هن  مثل من تموش  ،  

لك الحنل ما كو ا ىتفهنموةل  ش وا ما اللهللهللل التمووش اللش وا ما اللهللهلل النحال  منوالال فكذ
؟ المثنل الننظو: كو شخون  ىمن؟  ؟ الكو ثال ن  ماكت   فتقالل: كو هلل همن  أ قوت 

ا كنا مموشا  لسىتفهنموةل  ش ق أا   القهلل أجنش ا ا منلك إل  أا الممو ش وجالش أا وج   الا 
الا ح ف الج  تكالا )كو  مج ال ال  ح ف ج   ظنه ل فتقالل:  كو هلل هو  اشت وت ثال ك؟ ال  وجالش  هلل

 أا تقالل: كو هلل هو  أ قوت؟
القهلل ذها الف اء الالشجن  الالىو افي إل  أا مموشهن مج ال  مقاقن  حمس   ا  الخ  وةل  

المثنلهو: كو  مة  لك ون ج وُ  الخنلة ل الأا )ما  مقهلل ال  لهلل ل القهلل نقا، الم اهللي  ا الخاول الىو الو، 
 الجمن ة.
الاحهللا ل القهلل نقا، ىو الو،  ا الخاولل النقا، القهلل ذها قالو إل  أن،  شو النوا قال    
 ا ا ا خ الفل كمن ذك  الشنق ي أا جمهال  ال و والا وجوشالا ج    ا  إضمن    1)الشنق ي

 ما  لهللهنل فقاللك:  كو هلل هو  اشت وت ثال ك؟  ا  تقهللو :  كو ما هلل هو  اشت وت ثال ك؟
 
 

َالجارَلممي َ)كم(َالخبرية.026َ
ْا  مقهلل الل النقا،  ا الكالفووال قنل الم اهللي:" الذها الف اء   إل  أا الج   لهلل الخ  وة  د)م 

  2)الالوحو  أن،  إضنفة )كو ل إذ   مننا ما إضنفتهن"
ْا "    3) القنل الشنق ي:" الذها الف اء إل  أا الج   لهللهن  إضمن  )م 
 التوضيحَوالتحليل:َ

ْا  مقهلل ال    لهلل ل قاللك: كو  جنل  ذها الف اء إل  أا الخفض في ممّوش )كو  الخ  وة  د)م 
ْا  مقهلل الل الهذ مذها الكالفووا.   أوُتل ف جنل مج ال ال  د)م 

القهلل ذها ال و والا إل  أا الخفض في مموش )كو   ن ضنفةل حكمهن حكو  ش  المنئةل  
 الالتمووش ملهمن مخفالض  ن ضنفةل فتكالا )كو  الخ  وة  نهللهو مضنفل المن  لهللهن مضنف إلو،.

ل و ووا الخنلف مذها الف اء  قالل، "الالوحو  أن،  إضنفة القهلل ذها الم اهللي مذها ا 
  4) )كو "

                                                 
 .6/299انظ : المقنوهلل الشنفوة   1)
 .2/397تالضو  المقنوهلل   2)
 .6/376المقنوهلل الشنفوة   3)
 .2/397ضو  المقنوهلل تال   4)
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َالفصلَبينَ)كم(َالخبريةَوتميي ها.027َ
ْا  فوجوشالا الج  ما الفولل  قنل الشنق ي:" مذها الف اء الالكالفووا الذوا وضم الا )م 

  1)المذه هو مخنلف لاقون  الالىمنت"
 

 التوضيحَوالتحليل:َ
أا جالاش الفول  وا )كو  الخ  وة ال وا تمووشهنل الأا و ق  ذها الف اء الالكالفوالا إل  َ

 التمووش  ا  حنل، مج ال ا   هنل الاىتشههللالا  قالل الشن  :
اااااااا اااااااابََِمَْك  َال َع ااااااااالََْالَ ٍفَن اااااااارَِْقااااااااوٍدََمَ ج 

َ

ااااااااااااااوَ َ ااااااااااااااعَ َدَْيٍمَب ْخل ااااااااااااااه َق اااااااااااااارَِك  ض  َ 2)هو 
َ

فالظ غو  القهلل خنلفهو الشنق ي الا ت ض  ا  اىتهلل لهو  هذا ال وت قنئس :" الهذا شنذ مح 
ل الذها إل  جالاش الفول  ش ق أا وكالا من  لهللهن منوال ن ل قنل:" الفول جنئشل لكن،    3)منقن "

ل القنل في مالضا وخ :" ال  وجالش الج  ما   4) هلل مل، ما النوال فتقالل: كو  نهللك  غسمن "
  5)الفول إل  شنذا "

  

                                                 
 .6/317المقنوهلل الشنفوة   1)
 .113ال وت ما ال ملل الهال ألن   ا شنوو في هللوالان،   2)
 .6/317المقنوهلل الشنفوة   3)
 .6/378المقنوهلل الشنفوة   4)
 .6/379المقنوهلل الشنفوة   5)
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 َباُب َأْبِنَيِة اْلَمَصاِدر
َ

َ.َأبنيةَالمصادر021
 قنل ا ا منلك:

َم ْصااااااااااد ِرَالم ع ااااااااااد ى َف ْعااااااااااٌلَِقي اااااااااااس 
 

اااااااااااااااااااار د َر د ا  ث ااااااااااااااااااااٍةَك  َِمااااااااااااااااااااْنَِذيَث ال 
 

قنل الم اهللي:" اختاف في ملن  القون  هنن فقول: إنمن وقن   ا  ف ْلل فومن ذك   نهلل  هللو 
ىمنت غو  ل فإا ىما غو   القف  نهلل ل الهال مذها ىو الو، الاألخف ل القول: وجالش القون  ما 

  1)ىمنت  غو  ل الهال ظنه  قالل الف اء"ال الهلل ال
 :َالتوضيحَوالتحليل

ذك  الم اهللي أا مونهلل  الثسثي مقوىة الغو  مقوىةل فما المقىوة: ف ْلٌل لف ل ل المتلهلليل 
ْمل ن ل ال  ذ ل    ْذ  ل القوهلل ا ا منلك في التىهول م ا  ج  ل    هلل لت،  ا   مل   نلفول   2)كأ ك ل أ ْكس ل الج  )ف ل 

و  ن هلل منل  كا ق و   ن ل الت   ح  ت   حن ل الن هلل  ل  السشول كف   ح  ف   ح  ل ْقمن ل الل ث و  ل ْثمن ل الش   ا  ش ْ   ن ل المنهن ف ل ل لف ل 
ل  ف ش س ل اللو وقوهلل  ىو الو، الاألخف ل  ل أقاقن.  الف ش 

القهلل اختاف في ملن  القون  في  وت ا ا منلكل فذها ىو الو، الاألخف  إل  أن، وقن  
ف ْلل كمن ذك  ىن قن   نهلل  هللو ىمنت غو   ما األ نوةل أمن الف اء فإن، أجنش القون   ا  من  ا  

ا ُىم ا  غو  .  ذك ل الا 
 
 

َاْسِتع اذ ة029 َ.َأ ْصل 
قنل الم اهللي:" أول اىت لنذ: اْىت ْلالذل  ا  الشا اْىت ْفللل قونٌ  موهلل  : اْىت ْلالاذل فأ ّات الالاالل 

فنجتما ألفنال فحذفت إحهللاهمنل الهي الشائهللال  نهلل الخاول الىو الو،ل ال هللل  فنقات ح كتهنل القا ت ألفن ل
   3)اللوا  نهلل األخف  الالف اءل فون : اىتلنذل ثو أت   نلتنء  الضن   ا المحذالف"

 :َالتوضيحَوالتحليل
ذل أوُل كامة )اْىت ل نذال : اْىت ْلال اذ ل أ ات الالاالل فنقات ح كتهن القا ت ألفن ل لتو  : اْىت ل نا   

فنجتملت ألفنال فحذفت ألفل الهي  نهلل الف اء األلف األالل  التي هي  هللل ما  وا الكامة ) الذ ل 
 ال نهلل الخاول الىو الو، األلف الثننوةل الهي الشائهللال.

                                                 
 .2/22تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/325انظ : ش ح التىهول   2)
 .1/25تالضو  المقنوهلل   3)
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َ.َحذفَتاءَالمصدر031
 قنل ا ا منلك:

َواْسااااااااااااات ِعْذَاْساااااااااااااِتع اذًةَثااااااااااااامَأِقااااااااااااامَْ
 

ذاَالت اااااااااااااااَل ااااااااااااااِ مَْ  ااااااااااااااًةَوغالباااااااااااااااًَ َِإق ام 
 

القالل، )الغنل ن  ذا الت ن ل ش ْو  أشن  إل  أا التنء قهلل تحذفل كقالل  لضهو: أ ا  قنل الم اهللي:"
إ اء ل الاىتفن  اىتفنهن ل ... القنل  الف اء:   وجالش إ  إذا كننت ا ضنفة  الضن  ما التنءل نحال: 

  ال   "(1ال ا  ق نو  الو س 
 - كى  الفنء -ف لل  القنل ا ا  قول:" إذا كنا موهلل  الفلل المثنل الالاالى  ا  مثنل )

ف ة " التلالوض هذ   هلل الل الش ن ةل الو  جنش لك أا تحذف فنء ل التلالض  نهن التنء  لهلل  م،ل نحال:   
  2)التنء الاجا:   وجالش  هللم،  نهلل الف اء"

ْفلنل    ا حن  الهنء في وخ    الضن  ما أحهلل الح فوا الملتاوا  لهلل  القنل الشنق ي:" )ا  
من األلف  ا   أي الخاول الىو الو،ل فوكالا أوا،: حذف،ل إمن اللوال  ا   أي  األخف  الالف اءل الا 

 . 3)إْفل نل ةل الو ق   لهلل الحذف  ا  إ ف نلةل أال إْفل ا ةل هال الذي أ اهلل  قالل،: ثو أقو إقنمة"
 

 :َالتوضيحَوالتحليل
 ذها الف اء إل  أا الهنء المضنفة في وخ  الموهلل  في إفلنلة إنمن هللخات لىقالق اللوا ما   

الفللل فأول: إقنو : إْقالاول ح كت ح كة الالاال إل  القنفل الىكنت الالاالل فامن كنا من  لهللهن ألف 
ا فلنل الهي ىنكنةل حذفت األالل  الالتي هي  وا الفللل ال الض  نهن  نلهنء في وخ  ل 

 فأو حت: إقنمةل الوجالش حذف الهنء إذا أضوف الموهلل ل نحال "إقنمة الوسال"
ال  ي الق وا:" الأمن قالل، قنل الف اء في ملنن    ال ا  ق نو  الو س 

فإا الموهلل  ما ذالات الثسثة إذا   4)
ن  ةل   وىقق من، الهنءل  ج  ن  ال الا  ج  قات: أْفلاتل كقواك: أقْمت الأجْ ت الأجْ تل وقنل فو،: إق نم ة الا 

ا ْت ألا الح ف  قهلل ىققت من، اللوال كنا ون غي أا وقنل: أقْمُت، إ ْقال   ن من ُأهلْلخ  ن ل الا  ْجال ا  ن ل فاّمن الا  ام 
ُىكِّن ْت الالااُلل ال لهللهن ألُف ا فلنل فىّكنتن ىققت األالل  منهمنل فجلاالا فو، الهنء  كأنهن تكثوٌ  
هلْلُت في المنل   هلل ال ل الال ج  هلْلُت،    ا ْت فو، الهنُءل كقاللهو : ال    لاح فل المثا، مّمن ُأْىق ق  من،  لُض،؛ ف ُجل 

و ة   هلل ال ل الش ن ة  الهلل  نمن اىتجوش ج  المن أش ، ذلكل لمن أىققت الالاال ما أاّلل، كّث  ما وخ    نلهنءل الا 

                                                 
 .1/26تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/623ش ح ا ا  قول   2)
 .4/346المقنوهلل الشنفوة   3)
 .21/93ىال ال األن ونء   4)
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ال  ىقالق الهنء ما قالل،:   ضنفتهو إّون ل القنلالا: الخنفض المن خفض  منشلة الح ف  ال ا  ق نو  الو س 
 الالاحهلل. فاذلك أىققالهن في ا ضنفةل القنل الشن   : 

َ

َف اااااااانَْ اااااااّدواَاْلب اااااااْين  ِلااااااايط َأ ج  ر د واإّنَاْلخ  َج 

 

 
َ

اااااااد وا َِعاااااااد َاأْل ْماااااااِرَال اااااااِذيَو ع  َو أ ْخل ف اااااااوك 

 

هلل ال  األم  فنىتجنش إىقنق الهنء حوا أضنفهن"   1)و وهلل:   
القهلل ا ت ض الشنق ي  ا  الف اء  قالل،:" فأمن ما جلل حذفهن ما  نا قالل، أنشهلل  الف اء:  

هلل  األم  الذي ال هللالال فس وىتقوو ا ىتشهنهلل  هنل إذ مذه ، في التىهول جالاش حذف التنء  الأخافالك   
 ل القهلل م    نن في الفول الثنني مالقف ا ا منلك ما تاك المىألة. 2)ل ضنفة  ا  قاة"

 
 

 

                                                 
 .593-1/592ملنني الق وا لاف اء   1)

 .4/35ل ال س نى ة في المخوص 1/651الال وت ما ال ىوقل الهال لافضل  ا   ن  في لىنا الل ا 
 .357-4/349المقنوهلل الشنفوة   2)
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 َباُب التَّْأِنيث
َ

َ.َالَتلحقَالتاءَماَاختصَبالمؤنثَعلىَو نَفاعل031
لمةنث لحقت، قنل الشنق ي:" القهلل جلل ا ا األن ن ي )فن س    ا  الجهوال فمن كنا لامذك  الا

التنء لاتف قةل المن اختص  نلمةنث لو تاحق، التنءل الهال مذها الف اء فو،ل فوجلل ا ختونص 
  1) نلمةنث مج هللا  ممن   وحتن  مل، إل  تنء"

 
 :َالتوضيحَوالتحليل

ذها الف اء إل  أا كل من اختص  نلمةنث؛ مثل: قنل ل الحنئضل القنمثل الغو هن   تاح  
ا جنء في الشل  فلا  مذه ، أن، غو  مىتحىا. تنء التأنوث لاتف قة   ونهن ال وا المذك ل الا 

 

قنل الف اء في كتن ، المذك  الالمةنث:" وف    وا الفلل المذك  الالمةنث  نلهنءل إ  أا الل ا 
قنلت: ام أال حنئضل القنه ل القنمثل القنل ل الشنال حنملل الننقة  نئذ: لاتي  نذ  هن اللهللهنل فاو 

نمن هال خنص ُوهللخاالا فوها الهن نمن هلل نهو إل  ذلك أا هذا الوف   حظ  فو، لاذك ل الا  ءل الا 
نل ىة ل لاتف قة  وا فلل األنث   لامةنثل فاو وحتنجالا إل  الهنءل ألنهن إنمن أهللخات في: ق نئ م ة  الج 
الالذك ل فامن لو وكا لاذك  في الحوض الالقمث المن ذك ُت حظن  لو وحتنجالا إل  ف  ل ال  من أت  

  نلهنء في الشل ل اللو  ذلك  حىا في الكسول الممن أت  قالل األ ش :  لض هذا
ااااااااار ِتيَب ْيِناااااااايَف َِن ااااااااِكَط اِلق ااااااااةٌَ َأ ي اااااااااَج 

 

 
َ

ط اِرق ااااااة" اااااااٍدَو  َالن اااااااِسَغ  ااااااور  ااااااذ اِكَأ م  (0)ك 
َ

 

القهلل أشن  الشنق ي إل   أي ال و ووا المخنلف لمن ذها إلو، الف اءل قنل:" ال هلل هذا 
ل القهلل منل إلوهو  قالل،:" ال ا  الجماة فنل و والا أق ا  3)ا الالننظو منهو"المذها جمن ٌة ال و وو
  4)إل  الوالاا في المىألة"

 
 

                                                 
 6/391قنوهلل الشنفوة الم  1)
 .52المذك  الالمةنث لاف اء   2)

 .263الال وت ما القالولل الهال لأل ش  في هللوالان، 
 6/391المقنوهلل الشنفوة   3)
 6/392المقنوهلل الشنفوة   4)
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َ.َدخولَالهاءَعلىَالمذكرَللمبالغةَفيَالمدحَوالذم030
قنل الشنق ي:" ما أنالات التنء: أا تأتي لام نلغة في المهللح الالذول الذلك قاللك:  جل     

م ةل الن ى ن ةل الى   ل    س  الو ة ... الالج، الم نلغة أن، ُذه ا  إل  الهلّلاهوة في المهللحل الا  أ ل ة ما الىةالل ال  
  1)ملن  ال هومة في الذول قنل، الف اء"

 :َالتوضيحَوالتحليل
من لاذول ال ا  كس األم وا  ذها الف اء إل  أا الل ا قهلل تهللخل الهنء في المذك  إمن لامهللح الا 

نل الهذا  ا  مذه ،  ا  غو  القون ل القهلل  هلل الوالاا  هللو لحن  فإنهن تهللخل لام نلغة في كل منهم
 الهنء  تاك الوفنت.

ْلش ا  ٌةل فجلاالا فو،  ٌةل الم ْق  ا  ٌةل الم  قنل الف اء في كتن ، المذك  الالمةنث:" القهلل قول:  جٌل مْجذ ام 
 ا  الجهوا: الهنءل الهال  ا  غو  القون ل الشاهللالا فو، الهنء ألا الل ا قهلل تهللخل الهنء في المذك  

أمن أحهللهمن: فلا  المهللحل الا خ : ذول فوالجهالا المهللح إل  الهلّلاهوةل التكالا الهنء التي هللخات  ا  
ن،  ف  ،ل فوقنل: إن، لمنك ال ما المننكو ل الا  المذك  و اهلل  هن المهللح الالم نلغة في نال ، الذي اُلو 

 ل االوة ال سمةل فهذا مذها الهللاهوة الالمهللح.
ٌة ف قنق ةل فومن   أحوو،ل الكأن، وذها إل  ال هومةل فهذا تأنوثنال الأمن الذو فقاللهو: إن، ل   ْا  نج  ن  ٌة ه  خ  ج 

 . 2)القهلل الضلن لمةنثوال فأج ي فلُل المذك   اوهمنل اللال أت   غو  تنء تأنوث لكنا والا ن"
 
 

ء(032 َإذاَمدت،َوتكسرَإذاَقصرتَ(2).َتضمَالفاءَفيَ)فْعل ال 
ذا كى تهن قنل الشنق ي:" الحك  الف اء: ق   ل هلل الق ْ ُفونل إذا ضممت القنف مهللتل الا 

  4)قو ت"
 :َالتوضيحَوالتحليل

ء   ضو الفنء الالسو ما األ نوة المختوة  نلتأنوث  نلهمشالل الما  ذك  الشنق ي أا )ُفْلُاس 
ْام ىنءل الت ك ، أمثات،: الُقْ فونءل الذك  أا ا ا منلك لو وذك  هذا ال ننء  كى  الفنء الالسول نحال: ق 

لكالن، ما المشت كل الذلك لالجالهلل ال ننء )ف ْلا ا   ل لذا ذها الف اء إل  أا ضو الفنء الالسو في 
 "ق فونء" إذا مهللت  ننء  ا  الالشا )ُفْلُاسء ل التكى  الفنء الالسو  نهلل قو هن  ا  الشا )ف ْلا ا   .

                                                 
 .6/396المقنوهلل الشنفوة   1)
 .67المذك  الالمةنث لاف اء   2)
ء: أحهلل أالشاا ألف التأنوث الممهللالهللال.  3)  فْلا س 
 .6/396قنوهلل الشنفوة الم  4)
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 َباُب َقْصِر اْلَمْمُدوِد َوَمدِّ اْلَمْقُصوِر
 

َالمقصورَ.َقصرَالممدودَومد033
 قنل ا ا منلك:

اااااااعَ  م ْجم  اااااااد َاْضاااااااِطر ار اًَ َِذيَاْلم  ق ْصااااااار  َو 
 

ْلااااااااااااٍفَي ق ااااااااااااعَ   َِبخ  ل ْيااااااااااااِه،َو اْلع ْكااااااااااااس  َع 
 

قنل الم اهللي:" المهلل المقوال  ش و،  منا من وىتح  الو فل فاذلك اختاف فو،ل فمنل، 
مهلل من   مالجا جمهال  ال و ووا مقاقن ل الأجنش  جمهال  الكالفووا مقاقن ل الفول الف اءل فأجنش 

ن ل المنا مهلل من ل، مالجا قو  كى ْك  ىل الالظنه  جالاش  لال الهلل ل كقالل اللجن :  لقو   كنلغ 
اااااااااااْرب ال ءَالس  اااااااااااْرء َيْبِلياااااااااااِهَِباااااااااااال  َواْلم 

 

ل"  ْهااااااااااال  ِلَب ْعااااااااااد َا ِْ ْهااااااااااال  َا ِْ َ(0)ت ع اق ااااااااااب 
 

  النقل القنل الشنق ي:" الننظو حك  ا جمنت في جالاش قو  ذي المهلل هكذا مقاقن ل اللو
إ   ما  هللا الف اءل الأمن الف اء فس وجوش  إ   نشت اقل فهال   وجوش قو  من   وجالش أا وأتي في 
ء تأنوث األ ْفل لل في نحال: حمنءل ال وضنءل فمثل هذا   وجالش  نهلل  أا   ن ، مقوال ا ل نحال: ف ْلس 

ء تأنوث أْفل ل   وكالا إ    ممهللالهللا.وقو ل ألا مذك  : أ وضل أحم ل ف ف ْلس 
الكذلك حكو كل من وقتضي القون  أا وكالا ممهللالهللا    غو ل الهكذا وقالل في مهلل المقوال ل   
ال في مثل: ى ْك  ىل الغ ْض   ل  وجالش  نهلل  إ  فومن   وجيء في  ن ، ممهللالهللا ل نحال ف ْلا   تأنوث ف ْلس 

من وقتضي القون  أا وكالا  فس وجالش مهلل ل ألا فلا  تأنوث فلسا   وأتي ممهللالهللا  أ هللال الكذلك كل
 . 2)مقوال ا "

 
 :َالتوضيحَوالتحليل

فنلحنول ممن تقهللو: أا من كنا مهلل  أال قو   هللاخس  تحت القون  المتقهللو   وجوش الف اء 
المخنلفة فو، في ض ال ال ال  غو هنل الأمن من  هللا ذلك فهال الذي وجالش فو، ذلك  نهلل ل فتقالل  ا  

نءل ألنهن إذا مهللت ون ت إل  مثل: ىمنء  مذه ، في:   ح  ل الُههلل ىل الح ج ل ج  نءل الُههلل اءل الح    ح 
ن ل ال  هلل ا ل ألنهن إذا ُقو   ْت ون ت إل   الهلل نء ال هللاءل التقالل في: ىمنء الهلل نء ال هللاءل ىمن ل الهلُل  

. م    ل الح  ل الُههلل ى   مثنل:   ح   
  القهلل  ن ض الم اهللي مذها الف اء في جالاش قو  الممهللالهللل حوث قنل:" فإا قات: حك

ا جمنت  ا  قو  الممهللالهللل اللو  كذلك ألا مذها الف اء ومنل، فومن ل، قون  والجا مهلل ل نحال: 

                                                 
 .3/22تالضو  المقنوهلل   1)

 .2/323الال وت ما الى وال الهال لالجن  في ماح  هللوالان، 
 .426-6/425المقنوهلل الشنفوة   2)
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ا القا الخسف في  لض المالاضال  ء أْفللل قات: هال مجما  ا  جالاش  في الجماةل الا  ف ْلس 
 الالوحو  جالاش  مقاقن ل الُ هلل  مذها الف اء  قالل الشن  :

ْشاااااااااااام ول ةًَ َو أ ْنااااااااااااِتَل ااااااااااااْوَب اااااااااااااك ْرِتَم 
 

ك ل ااااااااااْوِنَالف اااااااااار ِسَاأْل ْشااااااااااق ِر"  ااااااااااْفر اًَ َ(0)ص 
 

القنل الشنق ي في مالضا وخ :" ا جمنت المحكّي في قو  الممهللالهلل وحو   ا  الجماةل 
إذ الف اء وجوش   ا  الجماةل لكا وشت ق في الجالاشل فهال  ن ت ن  ذلك ُوْقا    او، أن، ُمجوشل 

  2)سفن"الأوضن  فامن كنا خسف، شنذا  لو ُوْلت هلل  ، خ
 
 

َ.َالقولَعندَجمعَاالسمَالمؤنثَالثالثيَصحيحَالعينَالساكنة035
قنل الم اهللي:" منا الف اء إت نت الكى الل إ  أا وىما فوحفظل ال  وقن   او،ل الحجت، أا 
ف ل ست وتضما ف ل س ل الهال الشا أهمل إ  من نهلل  كإ   لل الُ هلل   أن، أخف ما ف ل لل الأي تو ف أهللى 

  3)ل، فس ون غي أا وتجنا"إل  اىتلمن
 

 :َالتوضيحَوالتحليل
إذا جما ا ىو الثسثي المةنث الوحو  اللوا الىنكنة ُأْت  ل ْت  ون، فنء   في الح كة مقاقن ل 
ْنهللل  ن هلل اتل الالخسف الحنول في مثل: ه  ْنهلل: ه  تل الفي ه  فنقالل في هلل ْ هلل: هلل   هللاتل الفي ُجْمل: ُجُمس 

ل إ  من ال هلل ما ىمنت  ا الل ال  ا  ا ت ن  أا الشا ف ل ل ما األالشاا فنلف اء منا إت نت الكى ال
 التي أهمات إل  في الننهلل ل الالاض  ما نص الم اهللي مخنلفت، لاف اء.

                                                 
 .3/23تالضو  المقنوهلل   1)

 .89الال وت ما القالولل الهال لق فة  ا الل هللل في هللوالان، 
 .6/428المقنوهلل الشنفوة   2)
 .3/32تالضو  المقنوهلل   3)
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 َباُب َجْمِع التَّْكِسير
َ

َ.َالقولَفيَأّنَف ع لَوِفع لَوِفع ل ةَليستَمنَجموعَالكثرة036
 قنل ا ا منلك في مل ض حهللوث،  ا جمالت القاة:

َأ ْفِعل اااااااااااااااٌةَأ ْفع اااااااااااااااٌلَثااااااااااااااامَِفْعل اااااااااااااااة
 

ااااااااااااااااوع َِقل ااااااااااااااااة  م  َأ ْفع اااااااااااااااااٌلَج  اااااااااااااااات  َثم 
 

نٌلل القهلل ُفه و ما هذا أا من  ٌةل أ ْحم  ْام  ف ٌةل أ ْحُ ٌفل غ  قنل الم اهللي:" أمثاتهن  ا  الت توا: أ ْ غ 
: ن ل ول ال   قي ما أ ونة التكىو  فهال لاكث الل اللو  ما أ نوة القاة: ُفل لل نحال: ُظا ول ال  ف ل لل نحال

  1)ف ل اةل نحال: ق   هلل ال خسفن  لاف اء"
القنل الشنق ي:" فهللل  ا  أا مذه ، في ُفل ل الف ل ل الف ْلا ة نحال: ُظا و الن ل و الق     ال أنهن جمالت 

  2)كث ال كمن وقالل، الجمهال ل   جمالت قاة كمن وقالل، الف اء"
ل حوث قنل:" الأمن ُفل ل القهلل ا ت ض الشنق ي  ا  مذها الف اءل الالاف  مذها الجمهال 

مذها الجمن ة لالجالهلل الهلللول  ا  ذلك هللالا األ نوة -الار أ او–الف ل ل الف ل ا ةل فنلوحو  فوهن 
 ل القهلل اىتهللل الشنق ي  هلللواوا  ا  من ذها إلو، الجمهال : 3)األ  لة"

َ
ْثال اا: :" توغو  هذ  األ نوة  ا  ألفنظهن هللالا ىنئ  أ نوة الجمالتل فقنلالا في أ  أحدهماَبقوله

ْام ة: ُغا ْوم ةل فوغ الهن  ا  ألفنظهنل  ف ةل الفي غ  ْوغ  ف ة: ُأ   ُأث و نال الفي أ ْكُاا: ُأك ْوا ال الفي أ ْ غ 
  4)الالجمالت التي  خسفهن   توغ  كذلك  ا  ألفنظهن"

َ
:" أن، إذا كنا لاكامة جملنال الجما من ذك ل جما ما غو   ثو أ هللنن أا والثانيَبقوله

للهللهلل ما ثسثة إل   ش ال؛ لو وفى   في أكث  الكسو إ   جما ما الجمالت المذكال الل هللالا نفى   هن ا
ىنئ  الجمالتل فهللل  ا  أنهن  نهللهو مالضال ة لاقاول هللالا الكثو ل الأا غو هن  ا  اللك  منهنل إْذ 

  5)لال ىنالت غو هن لكننت مىنالوة لهن في التفىو  لالهللهلل القاول"
 

َ

                                                 
 .3/39تالضو  المقنوهلل   1)
 .9/12المقنوهلل الشنفوة   2)
 .9/14المقنوهلل الشنفوة   3)
 .9/14المقنوهلل الشنفوة   4)
 .9/15المقنوهلل الشنفوة   5)
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َعلىَأ ْفع الَ.َجمعَف ْعلَصحيحَالعين037
 

قنل الم اهللي:" الأمن ف ْلل الوحو  اللوال الهال الذي وق  هلل فو، أ ْفُلل فس وجما  ا  أ ْفلنل إ  
ْنهلل الأ ْشن نهللل الُىما ما ذلك شيء كثو ل حت  قول: لال ذها إل  اقتونى،  ننهلل ا ل نحال: ف ْ خ الأ ْف  اخل الش 

نة  الاالل نحال: ال ْهو الأ اْله نول أال همشالل نحال: لذها مذه ن  حىننل الذها الف اء إل  أن، ونقن  فومن ف
فل المذها الجمهال  أن،   ونقن  فوهمن ال  في غو همن"   1)أ ْلف الو  

القنل الشنق ي:" النقل  ا الف اء أن، وجلا، قونىن  فومن فنة  همشالل نحال: أ ْنف الوننفل الأ ْهل 
  الاال نحال: ال ْهٌو الأ اْله نول الالْقت الأالقنتل الوهنلل الأ ْلف الو فل الأْث  الوثن ل الأ ْ ٌض الو اضل الفومن فنة 

الالذي وحت   ، الف اء أكث   من جنء ما هذا النالتل فوقن   ا  من جنء  مُس  نلكث الل المذها 
  2)الجمهال  أا من جنء ما ذلك لو و اا القون ل اللو تكث  كث ال تلت   فو،"

 د)ف ْلل  ملتل اللوال  إل  أا هذا الجما مخوالص  3)القهلل ذها ا ا منلك الالافق، الشنق ي 
ْنهلل  مثل:   ْوت الأ ْ و نتل الى ْوف الأ ْىو نفل الف اْل  الأ ْفال ا ل أمن وحو  اللوا فإا أفلن   فو، قاولل مثل: ش 

 الأ ْشن نهللل الف ْ خ الأ ْف  اخ. 
 
 

َ.َماَكانَعلىَف ع لةَواوّيَالعينَيجمعَعلىَف ع لَقياسا031
 

 ل قنل ا ا منلك:ذك  ا ا منلك أا )ُفل ل  ما جمالت الكث ال
ااام َذ وَاأْل ِلاااف ااااع ْفَِفااايَاأْل ع  ااااَل اااْمَي ض  َم 

 

ااااااااااااااِرف  ِلف ْعل ااااااااااااااٍةَع  ْمع اااااااااااااااًَ ااااااااااااااٍلَج  ف ع  َو 
 

اْلشالل فقنى،  قنل الم اهللي :" الُفْلا   موهلل ا  نحال: ُ ْجل  ل الف ْلا ة فومن ثننو، الاال ىنكنةل نحال: ج 
ٌشل كمن قنلالا في  ا الُجال    4) ةون الن اْل ة: ُ ة ى الُنال ا"الف اء في هذوا النال وال فتقالل: ُ ج 

قنل الشنق ي:" الفي هذا الكسو من هللل  ا  مخنلفة الننظو لاف اء ... ألا الف اء وجما من 
 ا  ُفل ل قونىن ل إذا كنا الاالي اللوال نحال من ذك  ما هلل اْلل ة الهلُلال لل  - فت  اللوا–كنا  ا  ف ل ا ة 

الْ  اْل  ة: ُحال ال  -لاف جة  وا الىحن ة–  ة الن اْل  ة الُنال ال فوقالل قونىن   ا  ذلك في ج  ُجال ال الفي ح 
اْلث ة األنف: ُ ال ثل المن أش ، ذلكل القهلل  امت أا مثل هذا قاول   ولتهلل  مثا، في القون "   5)الفي   

                                                 
 .3/47تالضو  المقنوهلل   1)
 .9/34المقنوهلل الشنفوة   2)
 .33-9/32انظ : المقنوهلل الشنفوة   3)
 3/49تالضو  المقنوهلل   4)
 .9/93المقنوهلل الشنفوة   5)
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َف ع اًلَقياساًََ-مذكرَأوَمؤنثَأفع ل–.َتجمعَف ْعلى039َ
َ

  أا ممن وجما حوَك ْبرىوف ع لَجمعًاَلفعلةَعرف،َون ا  الشنق ي  ا  قالل ا ا منلك: )
 : 1) ا  ُفل ل من كنا نحال ُكْ   ىل الاشت ق لذلك ش قوا

 -اىو الاهلل–أا وكالا الْوفن    اىمن ل فإا كنا اىمن  لو ُوْجم ا هذا الجمال نحال: ُأُ ا    أحدهما:
 الالُحّم ل المن جنء  ا  ُفل ل ما هذا فشنذل نحال ال ةون الال ةى الالىقون الالى قن.

وكالا مةنث األفللل أي: إا المذك  إذا كنا  ا  األفلل الالمةنث  ا  الُفْلا  أا  والثاني:
 فإا ُفل س  قون  في هذا المةنثل فاال كنا الُفْلا  غو  تأنوث األفلل لو وجما  ا  ُفل ل

 
قنل الشنق ي:" القهلل تحول ما كسو الننظو هنن مخنلفة الف اء في كالن، وجوش جما الُفْلا ل 

ا لو وكا تأنوث ة ىل الالى ْقون الالى ق  ل فوجالش  نهلل   ا  من  الا  ْةون الال   األفلل  ا  الُفل ل قونىن ل كنل  
نقل  ن، في التىهول أا وقنل في ُأْ ا  : ُأ  لل الفي ُحم  : ُحم ول الفي ٌ    : ُ   ال الفي ُحْ ا  : ُح  لل 

نال ةل ال  وقن   اوهمن خسفن  الخنلف، في التىهولل فقنل من  لهللمن ذك : إن، وحفظ في نحال: ال ةون ال 
  2)لاف اءل الذلك لقاة الىمنت في المىألةل إْذ   وقن  إ  من اشته ل الاق  هلل في كسو الل ا"

 
 

َ.َضمَعينَف علَإنَكانتَواوا051ًَ
ال ا   قنل الم اهللي:" الوجا في غو  الض ال ال تىكوا  وا هذا الجما إا كننت الاالا ل نحال: ى 

 ال ال قالل،:الُىاُل ل الما ضمهن في الض  
ااااااااااااامَُّالل ث ااااااااااااااتَِ َالث ن اي ااااااااااااااَأ ح  ااااااااااااارُّ َأغ 

 

لَِ  كَاِ ْسااااااااااااااااااااح  اااااااااااااااااااان ه اَس ااااااااااااااااااااو  س  َي ح 
 

قنل الف اء: ال  من قنلالا: ُ الا ك ُ ُىلل فلاالا ذلك ف قن   وا اللالاا الاللننةل أي  وا جملهمنل 
  3)الال و والا   وجوشالا ضو هذ  الالاال إ  في الشل "

 
 

                                                 
 .98-9/96انظ : المقنوهلل الشنفوة   1)
 .99-9/98المقنوهلل الشنفوة   2)
 .3/45تالضو  المقنوهلل   3)

 .48الال وت ما المتقن ال الهال لل هلل ال حما  ا حىنا في هللوالان، 
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َوف ع لَمنَجموعَالكثرة.َِفع ل،َوف ْعلةَيائيَالعين،050َ
ك  ل الف ْلا ة ونئي اللوا نحال:  ْك  ى الذ  قنل الم اهللي:" قن  الف اء ف ل ل  في ف ْلا   اىمن ل نحال: ذ 
و ال كمن قن  ُفل ل في نحال: ُ ْةو ن الن اْل ةل المذها الجمهال  أن، إا ال هلل لو وق   او، في  ْول ة الض  ض 

  1)هذ  األنالات"
 
 

َ.َو نَر م اةَوشبهه050
الم اهللي:" اختاف النحنال في الشا ُ م نال الش ه،ل فذها الجمهال  إل  أن، ُفل اةل الهال من  قنل

نف هلل  ، الملتل إ  من نهلل ل أ ني: ُههلل  الل الذها الف اء إل  أا الشن، ُفل لل نحال: ش نه هلل الُشه هللل  هلللول 
ل الالهنء فو،  الض ما ذهنا  التضلوفل مجيء ُفل ل في  لض ذلكل كقاللهو: ُغش ى في جما غنش 

  2)نحال: ك م ا ةل الضمت فنة  ف قن   وا الوحو  الالملتل" - نلفت –الذها  لضهو إل  أا الشن، ف ل ا ة 
 

َ
َ.َكلَماَليسَلهَمفردَمنَجنسهَفهوَجمعَتكسير052

قنل الم اهللي:" الذها الف اء أا كل من ل، الاحهلل مالاف  في أول الافظ نحال: ت ْم ل الغ م نو؛ 
  3)جما تكىو ل اللو   وحو "

أي أا الف اء ذها إل  أا كل من لو  ل، مف هلل ما جنى،ل اللفظ، وقا   ا  المف هلل 
 الالجما فهال جما تكىو ل القهلل  ن ض، الم اهللي  قالل،: اللو   وحو .

 
 

ْمع َأ ْحد وث ة053 َج  اِدْيث  َ.َأ ح 
قنل الم اهللي:" الذها الف اء إل  أا أحنهللوث جما ُأْحهلُلالثةل  ملن  حهللوثل القنل ا ا خ الف: 

  4)أحهللالثة إنمن تىتلمل في المونئا الالهللالاهيل   في ملن  الحهللوث الذي وتحهللث  ن،"إا 
 
َ

                                                 
 .48-3/49تالضو  المقنوهلل   1)
 .3/49تالضو  المقنوهلل   2)
 .3/69تالضو  المقنوهلل   3)
 .3/82تالضو  المقنوهلل   4)
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َ.َتجمعَِفْعلًةَعلىَِفع ل055
تلقو ن   ا  قالل ا ا منلك " الل ف ْلا ة  ف ل ل" في إشن ال إل  أا ف لل جما لنن -ذك  الشنق ي 

 ذك  ش قوا اثنوا لوحة ذلك: -كنا ما المف هللات  ا  ف ْلا ة
ول فإا كنا غو   ا:أحدهم ْوم ة   و  ىكنا اللوال نحال: ق ْ   ة ق   ال ال   كى  الفنء الا 

هلل ال ق ل هللل الن ق م ة ن ق و  مكىال  الفنء أال مح ك اللوا فس وجما قونىن  هذا الجما إ   نلىمنتل نحال ق ل 
و ا. ْول ة ض   الض 

مثل ه ْض  ة أمن الف اء فقهلل أجنش أا وقن   ا  ذلك من كنا مفتالح الفنء ىنكا اللوا 
ْ   ة: ض   ال الفي  ه ض ال قنل الشنق ي:" القهلل قن  الف اء  ا  هذا فأجنش أا وقنل مثس  في ض 

ف  " ة و  ْفح    2)ل القهلل ا ت ض  او، الشنق يل فقنل:" الهذا كا، ننهلل " 1)و 
أا وكالا مةنثن   نلتنء كمن تقهللو في التمثولل فإا كنا غو  مةنثل أال مةنثن   غو   والثاني:

هلْلو اله هلل ول لاثالا الخا ل التن ئ ال ه  ْئا الذ  ءل لو وجما كذلك إ  ىمن ن ل فما األالل: ق ْشا الق ش ال الذ 
ك  . ْك  ى الذ   الما الثنني: ذ 

أمن الف اء فأجنش قونىن   ا  ذلك من كنا مةنثن   غو  هنء التأنوثل قنل الشنق ي:" القهلل قن  
و ول الفي الىِّْلا  :  او، الف اء كمن قن   ا  هض ة النحال ل فوجالش  نهلل   أا وقنل في الىِّوم  : ى 

ل  " ل لل الفي الشِّْل  ى: ش    3)ى 
وتض  ممن ى   أا الف اء أجنش جما ف ْلا ة  ا  ف ل ل هللالا اشت اق من ذك   الشنق ي ما 

 الش قوا الىن قوا.
 

َ.َماَيجمعَعلىَو نَف ع ل ة056
 قنل ا ا منلك: 

َْعل اااااااااهَِْفااااااااايَن ْحاااااااااِو:َر ام ،َذ وَاط ااااااااار اٍدَفَ 
 

ل اااااااااااااااة  َك اِماااااااااااااااٍلَك م  ااااااااااااااااع َن ْحاااااااااااااااو  َوش 
 

 ولني أا من كنا ما المف هللات وفة تش ، كنمس  فإا الشنئا في جمل، ف ل ا ة.
قنل الشنق ي:" الأمن كالنهن  ا  فن ل فتح ش ممن كنا  ا  غو  هذا الالشال فإن،   وجما 

وِّ  ال  و   ال       الل هذا الجما إ  من شذل نحال: خ وث الخ   ث ةل الىوهلل الى نهلل الل الخ  و   الل حك  الف اء: ق اْلٌو خ  خ 
  4)الهذا ننهلل "

                                                 
 .9/81نوهلل الشنفوة المق  1)
 .9/82المقنوهلل الشنفوة   2)
 .9/82المقنوهلل الشنفوة   3)
 .9/97المقنوهلل الشنفوة   4)
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ل وحو   القهلل  ا  الشنق ي  ا   وت ا ا منلك  أا كل وفة لمذك   نقل  ا  الشا ف ن  
نمن  ن ، كالاهل الغال اال  ل   وجما  ا  ف ل ا ة الا  السو فإن، وجما  ا  ف ل ا ةل الا ىو الذي  ا  ف ن  

 جملن   ا  ف ل ا ة فشنذ الننهلل . المن جنء في هذا ما األىمنء
 

ل فإنمن هال  القهلل ذها الف اء في ملنني الق وا إل  أا من جما  ا  ف ل ا ة المف هلل  لو  ف ن  
لل قنل الف اء:" الال      ال: الالاحهلل منهو في قون  الل  وة  ن ل ألا الل ا   تقالل: ف ل ا ة  في تأالول فن  

مثل: كنف  الك ف   الل الف نج   الف ج   الل فهذا الحكو  ا  الاحهلل  وْناُلالا  ، الجما إ  الالالاحهلل من، فن لل 
و   ال       الل  ل الام أال     اٌلل ثو جما  ا  تأالول فن لل كمن قنلالا: قالو خ   ن ل الالذي تقالل الل ا:  جل    ٌّ

وِّ ل الال      ال:   ّ " و   ال: خ     1)ىملتهن ما  لض الل ال الالاحهلل الخ 
 
 

ءَ.َجمعَف ِعيلَالمعتل057 َالالمَعلىَف ع ال 
 قنل ا ا منلك:

ب ِخيااااااااااااااااااااٍلَف ع ااااااااااااااااااااال َ ااااااااااااااااااااِريٍمَو  َوِلك 
ااااااالَ  ءَِفااااااايَالم ع  ْناااااااه َأ ْفع اااااااال  َع  َون ااااااااب 

 

ِعااااااااااال َ  اااااااااااه اه م اَق ااااااااااْدَج  اااااااااااَض  ااااااااااذ اَِلم  َك 
َق ااااااااااالَْ ْيااااااااااارَذ اك  م ضاااااااااااعفَو غ  و  ااااااااااااًَ م  َال 

 

ءل الأا نون ة  ولني أا من كنا  ا  ف لول ملتل السو فإن، وجما  ا  أ ْفُلسء نون ة  ا ُفل س 
ء ألن، ممن وك هالا تح ك ح ف اللاة الق اهن فتحة ء هنن  ا ُفل س   أ ْفُلس 

ال اء" ّي الُىخ  ال اءل القنل: ى خ  ل أي أا الف اء جما  2)قنل الشنق ي:" الحك  الف اء: ى   ٌي الُى  
ء كمن ذك  الننظو. ء هللالا نون ة أ ْفُلس  ول ملتل اللوا  ا  ُفل س   ف ل 

 

                                                 
 .2/951ملنني الق وا لاف اء   1)
 .9/197المقنوهلل الشنفوة   2)
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 يرَباُب التَّْصِغ
 

ْضر م ْوت051 َ.َتصغيرَب ْعل ب كَوح 
أن، أجنش  أا وقنل في:  - ا  من نقا، ا ا األن ن ي  ن،–قنل الشنق ي:" القهلل ذها الف اء 

ل القنل   ل اك  ا  لغة ما أضنف:   ْلُل ُ ك ْوك ةل إا لو وو ف )  ّك ل فإا و ف، قنل:   ْلُل ُ ك ْوك 
ْض  م اْلت  ا  لغة ا ضنفة: أ حا  إ ْوت ة ل قنل: ألا الل ا إذا أضنفت في ح  لّي أا تقالل: ح ض    ُمال 

  1)مةنثن  إل  مذك  لو   نلملاالو جلاالا ا خ  كأن، هال ا ىو"
 

ذ فالا فقنلال:  نقل ا ا األن ن ي  ا الف اء قالل، في توغو   لا ك فقنل: القنل الف اء:   من ح 
ل فاو هذ  ُ ل ْوا ةل قنل: ال لضهو وقالل في التوغو : ُ ك ْوك ةٌ  ل فوحذف   للل قنل: الما قنل هذ    ْلُا  ك 

  2)ُوْج   )  ّك  قنل في التوغو :   ْلُل ُ ك ْوك ة ل الما قنل: هذ    ْلُا  كٍّ فأج ى )  ّك  مذك ا "
ْض  م الت قنل في  النقل  ن، أوضن  قالل، في توغو  حض مالت فقنل:" الما قنل: هذ  ح 

ْو  اُل المُ  ْو  ول الُحض  ل التوغو : ُحض  ْو  م اْلت  ْوت ةل الما قنل: هذ  حض مالت قنل في التوغو : ُحض  ال 
ْوت ة ؛ ألا الل ا إذا أضنفت مةنثن  إل  مذك  لو   ُمال  ْض   ا  إلّي ما ذلك أا تقالل: ح  القنل الف اء: أ ح 

  نلملاالو جلاالا ا خ  كأن، هال ا ىول أ  ت ى أا الشن   قنل:
َت ْعِمااااااد َناااااااق لااااااىَابااااااِنَأ م َأ ن اااااااس  َتيوا 

 

َحااااااااااجتيَأوَتْتل ااااااااافَ   َعماااااااااروَلتااااااااانجح 
 

ْض  ُمالت  قنل في التوغو : هذ  ُحضو  الُ  فاو وج  )أنن   الا ىو هال األاللل الما قنل: هذ  ح 
" ْض  ُمالُوت ة  ل الهذ  ح    3)م اْلت 

 
الأضنف الشنق ي:" الما الكالفووا ما وجوش حذف الل ُجش  أىن ل فوقالل: هذ  ُ ل ْوا ةل الهال  

الأجنشالا أوضن  أا تقالل: هذ  ُ ل ْوا ا فو ن  ما ا ىموال الكذلك قنلالا في توغو  مذها الف اءل ... 
ْو  ول المالوتة"   4)حض مالت: ُحض 

فهو إذا  وجوشالا ثسثة أالج،: ت كوا ال نوة ما ا ىول التوغو  الوهلل  ما حذف اللجشل 
 التوغو  اللجش ما حذف الوهلل  اللحن  تنء التأنوث أوضن .

                                                 
 .9/323المقنوهلل الشنفوة   1)
 .327-319المذك  الالمةنث   ا األن ن ي   2)
 .327المذك  الالمةنث   ا األن ن ي   3)

 .1/158الال وت ما الكنملل الهال  س نى ة في خشانة األهللا 
 .9/324المقنوهلل الشنفوة   4)



 

 212 

ّغرَماَح ذ059 فَمنهَأحدَأصولهَوبقيَبعدَالحذفَعلىَثالثةَأحرف؛َلمَ.َإذاَص 
َي ر دَإليهَشيءَإنَلمَيكنَثالثهَتاءَالتأنيث

َ

قنل الشنق ي:" الأمن الثسثي المنقالص من، ح ف؛ كد)نن   ال)هن   أوا،: ُأن ن  اله نئ  ل 
حالى ثنلثن   فقهلل أ ق  كسم،  مفهالم، حكم،ل إْذ قنل: من لو و ْحال  غو  التنء ثنلث؛ مفهالم،: أن، إاْ 

ْو ل القهلل  الا  الف اء هكذا  ا الكىنئي"   1)فس تكّما،  من حذف من،ل ال ا  هذا تقالل في نن : ُنال 
 

َ
َ.َتصغيرَالترخيمَخاصَباألسماءَواألعالم061

 قنل ا ا منلك:
اااااااااااغ رَاكتفاااااااااااى اااااااااااْنَِبت اااااااااااْرِخيٍمَي ص  َوم 

 

ْعِطف اااااااااا  َباألصاااااااالَكااااااااالع ط ْيِفَيعناااااااايَالم 
 

توغو  الت خوو  نأل سول خسفن  لاف اء الثلاال القول لاكالفووا قنل الم اهللي:"   وختص 
  2) هلللول قالل الل ا: وج ي ُ ا وٌ  الُوذّول توغو  أ ا ل الما كسمهو: جنء  أوِّ ال    ْو   ا  أ و "

القنل الشنق ي:" النقل الف اء أا الل ا إنمن تفلل ذلك في األىمنء الاأل سو خنوةل الأمن 
  3) ا  غو  الت خوو"غو همن فس ووغ  إل  

 :َالتوضيحَوالتحليل
 ا  الم اهللي الالشنق ي  ا  قالل ا ا منلك  أا قالل، "اكتف   نألول" إنمن وتوال  في 
ا جنء من حذف  ْلف  : ُجل ْوف  ل فس وحذف من، شوئن ل الا  ال  ن ي فتقالل في فقل : ُفق ْول  ل الفي ج 

قوفن  تن و،  ا  أن، مّثل  نىو نك الل الهال من، شوئن  فشنذل التمثول ا ا منلك  نلملقف التوغو    
ْوهللل  الملقفل فهللل  ا  أا هذا الت خوو  نهلل  جنئش فوهنل   وختص  نأل سول فتقالل في أىالهلل: ُىال 
ْوثل الفنقمة: ُفق ْوم ةل الفي  نم :  ْوول الفي وك ل: ُأك ْولل كمن تقالل في حن ث: ُح   الفي قنئو: ُقال 

ْو .  ُ م 
لذي ذك   ا ا منلك هال مذها ال و ووا في أا الت خوو غو  القهلل ذك  الشنق ي أا هذا ا

خنص  نألىمنء الاأل سول القهلل  ن ض الشنق ي ال و ووا المنل إل   أي الف اء  قالل،:" الهذا الذي 
  4)ذها إلو، ال و والا وفتق  إل  الىمنتل القول: إا قالل الف اء هال المش ، الالقون "

                                                 
 .9/399المقنوهلل الشنفوة   1)
 .3/93تالضو  المقنوهلل   2)
 .9/393المقنوهلل الشنفوة   3)
 .9/393المقنوهلل الشنفوة   4)
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َالتاءَعلىَمذهبَالفراء.َإذاَصغرَماَكانَأصلهَالمؤنثَتلحقه060َ
قنل الشنق ي:" ال هذا التقهللو  وظه  أن، مخنلف لوالن  في ا ت ن  األول  لهلل النقل 

 . 1)الحقوقيل فوقالل في قهللو الوهلل اىمْي  جل: ُقهلل ْوم ة الُوهلل ْوهلل الل ا ت ن ا   أوا،ل الهال أوضن  مذها الف اء"
 

ا كنا أوا، المةنث نقل الشنق ي  ا ا ا منلك أا من نقل نقس  حقوقون  إل  المذ ك  الا 
ك جل وىم    ل ْوا أال أذا أال وهلل أال نحال ذلكل ألن، لو   مةنثل الأوا، ما التأنوث منىالخ 

  نلتذكو ل غو  ملت   ال  ماحالظ.
القهلل ذها الف اء إل  خسف ذلكل فمن كنا أوا، المةنث كنللوا الاألذا الالك هلل الالال ك 

نهن ت ق   ا  حنلهن  نهلل التوغو ل التضنف التنء الالفخذ الالىن  النقات ما المةنث إل  المذك  فإ
في وخ هنل القهلل ذك  الف اء الكثو  ما تاك األلفنظ في كتن ، المذك  الالمةنثل الأف هلل لهن فوس  كنمس 
 نالن،  د)الما المةنث الذي و الى  الاوة  تحهللث في النوف األالل من،  ا األلفنظ التي توغ  

وكةل الالقهللو  إضنفة التنء في وخ هنل كتوغو  الوهلل إ ل  ُوهللوهللالل الالك هلل إل  ُك  ْوهللالل الالال   ك إل  اُل  
ْوا ةل الهكذا  . 2)ُقهلل ومةل الالكف ُكف ْوفةل الال ِّْجل ُ ج 

 
 

َ.َتصغيرَ)ع ْرس(060
ْوى ٌة  نلالجهوا ما التأنوثل الذك  ذلك الف اء  ْوٌ  الُ    قنل الشنق ي:" )الُلْ    قنلالا: ُ   

نمن وغ الهن  غو  هنء ألنهو لحظالا فوهن ما الغننء الالاهالل الولقالال القهلل حك  أنهن تذّك  الت ةنثل الا 
  3)ال ا  القالل  أا )الُلْ    و اهلل  هن القلنُو  ال ي في مهلللاللهن الهال مذك "
ْوى ة"   4)القنل الف اء في المذك  الالمةنث:" الالُلْ ُ  أنث ل التحقو هن: ُ   

َ
ى(062 ح  َ.َتصغيرَ)الضُّ

ّي ما أنهن مةنثةل قنل الف اء: ك هالا أا ووّغ الهن قنل الشنق ي:" الض ح  ؛ قنلال  ا: ُضح 
ْحالال"   5) نلهنءل لئس وشت ، توغو هن توغو  ض 

                                                 
 .9/399المقنوهلل الشنفوة   1)
 .89-64انظ : المذك  الالمةنث لاف اء   2)
 .9/478المقنوهلل الشنفوة   3)
 .95المذك  الالمةنث لاف اء   4)
 .9/479المقنوهلل الشنفوة   5)
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ّون  غو  الهنءل كأنهو  القنل الف اء:" الالض ح  أنث ل وقنل: ا تفلت الضح ل التوغو هن: ُضح 
ْحال الل قنل الشن  :  ك هالا أا وشت ، توغو هن توغو   ض 

ب ل ْيق ااااًَ َخ  َعااادَمااااَاشاااتدتَالضاااحىي ف ْعااات 
 

َ(0)بمرتقاااااااااابَعاااااااااااليَالن شاااااااااااِ َرفيااااااااااع" 
 

 
 

َ.َتصغيرَأمامَوق د ام063
ْومةل  قنل الشنق ي:" القهلل حك  ا ا األن ن ي  ا الف اءل قنل: وقاللالا في تحقو  أ م نو ُأم 

  2)الكذلك حك  الالجهوا أوضن  في ُقهلل او"
وهن النحالوالا: الظ الف الالوفنت قنل الف اء في المذك  الالمةنث:" الالمالاضا كاهن التي وىم

الالمحنّلل فهي ُذك اا إ  من  أوت فو، شوئن  وهللل  ا  التأنوثل إ  أنهو وةنثالا: أمنو القهللاو الال اءل 
وِّلةل فوهللخاالا في تحقو هن الهنءل فذلك هلللول  ا  تأنوثهنل  وِّئة الحنئظل  ا  الشا ال    فوقاللالا: فسا ال  

ومة الُقهلل   ول قنل الشن  : الكذلك )ُقهلل او : ُقهلل ْوهلل   ْوهلل 
ْلاااااااامَِإن ِنااااااااي ااااااااة َالت ْجِريااااااااِبَو اْلح  َق د ْيِديم 

 

ااااااااار بَِ  ف ااااااااالِتَاْلع ااااااااْيِ َق ْباااااااالَالت ج  َأ ر ىَغ 
 

وِّم ة" وِّول الُأم    3)ال)أمنو  تحقو هن: ُأم 

                                                 
 .94المذك  الالمةنث لاف اء   1)

 الال وت ما القالولل اللو أقف  ا  تخ وج،
 .9/413المقنوهلل الشنفوة   2)
 .99المذك  الالمةنث لاف اء   3)

 .57الال وت ما القالولل الهال لاققنمي في هللوالان، 
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 اْلَوْقِفَباُب 
 

َ.َأصلَالوقفَفيَالمقصورَالمنون065
 قنل ا ا منلك:

ااااااااالَْ َف اااااااااْتٍحَاْجع  ِإثْااااااااار  َأ ِلف ااااااااااَت ْنِوين ااااااااااًَ
 

ْياااااااااِرَاْلف اااااااااْتِحَاْحاااااااااِذف ا  َغ  ِتْلاااااااااو  و  ْقف ااااااااااًَ َو 
 

َالمنون: ل القهلل ذك  الم اهللي  والمقصور هال الذي والقف  او،  نأللف ل نحال:  أوت فت  
 : 1)اختسف النحنال فوهن  ا  ثسثة مذاها

الهال مذها الف اء الغو  ل قنل الم اهللي:" أنهن  هللل ما التنالوا في األحالال الثسثل  األول:
الاىتوحا حذف األالل المنقا ة الوس  الالقفن ل الهال مذها أ ي الحىا الالف اء الالمنشنيل الهال 

  2)المفهالو ما كسو الننظو هننل ألن، تنالوا فتحة"
أنهدددن األلدددف المنقا دددة فدددي األحدددالال الثسثدددةل الأا التندددالوا حدددذفل فامدددن ُحدددذ ف  دددنهللت  والثااااني:

لوددد، ذهدددا ا دددا كوىدددنال األلددفل  دددنهللت األلدددفل الهدددال مدد الي  دددا أ دددي  مددد ال الكىددد نئي الالكددالفووال الا 
 الالىو افيل النقا، ا ا  ن شنذ  ا ىو الو، الالخاول.

ا ت ن    نلوحو ل فنأللف فدي النودا  دهللل مدا التندالوال الفدي ال فدا الالجد   دهللل مدا  والثالث:
لودد، ذهددا أ ددال   و الكامددةل الهددذا مددذها ىددو الو، فومددن نقادد، أكثدد هول القوددل: مددذها ملظددو النحددالووال الا 

 ي غو  التذك الل الفي التذك ال إل  مالافقة المنشني. اي ف
 

َ

َ.َاالختالفَفيَرسمَ)إذًا(066
 ذك  الم اهللي اختسف النحنال في  ىو )إذا   ا  ثسثة مذاها:

أنهن تكتا  نأللفل ألنهن   والقف  اوهن  نأللفل قول الهال األكث ل الكدذلك  ىدمت فدي  األول:
 الموحفل النىا هذا القالل لامنشني.

لو، ذها الم  هلل الاألكث الال ال ا الم د هلل: أشدتهي أا أكدالي  والثاني: أنهن تكتا  نلنالال قول: الا 
 وهلل ما وكتا إذا  نأللفل ألنهن مثل أال اللْال ال  وهللخل التنالوا  ا  الح الف.

الهدددال الدددذي ذهدددا إلوددد، الفددد اءل قدددنل المددد اهللي:" التفودددول؛ فدددإا ألغودددت كت دددت األلدددف  والثالاااث:
ا أ ماددت كت ددت  ددنلن الال قنلدد، الفدد اءل القددنل ا ددا  وددفال : الوددحو  كت هددن  ددنلنالا لافدد   لضددلفهنل الا 

  3) ونهن ال وا إذا  الظ فوةل ال  إشكنل  اوهن أا ما القف  اوهن وكت هن  نلنالا"
                                                 

 3/124انظ : تالضو  المقنوهلل   1)
 3/124انظ : تالضو  المقنوهلل   2)
 .3/125تالضو  المقنوهلل   3)
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َ.َالقولَفيَالوقفَعلىَالمنقوصَبثبوتَالياء067
 قنل ا ا منلك:

اااا ْنق اااوِصَِذيَالت ْناااِويِنَم  اااْذفَي ااااَاْلم  ح  َو 
َِذيَالت ْنااااااا َِويِنَِبااااااااْلع ْكِسَِفااااااايو غْيااااااار 

 

اااااا  َل اااااْمَي ْنِصاااااْبَأ ْول اااااىَِماااااْنَث ب اااااوٍتَف اْعل م 
ومَرّدَالي اااااااااءَاْقت ِفااااااااي ااااااااْرَلاااااااا   َن ْحااااااااو:َم 

 

أا الذي ذها إلو، ا ا منلك هال المنقالص الذي من كنا وخ   ونء   1)ذك  الشنق ي في مقنوهلل 
ل الأحهلل أقىنم، المنقدالص المندالا غود  ا ل الغنش  لمنودالال الغود  ال دنقي  اد  ق اهن كى الل نحال: قنض 

 ح ف الاحهللل فهذا القىو في الالقف  او، الجهنا:
 أا تحذف الونء التقف  ا  من ق اهنل فنقالل: هذا قنْضل الهذا  اْو. أحدهما:
 ث الت الونءل الهال الج، جوهللل فنقالل: هذا قنضيل الهذا غنشي. والثاني:

 
ل الالجدد، الثددننيل الش مددن أ  قددنل الشددنق ي:" القددهلل حكدد  ا ددا األن ددن ي  ددا الكىددنئي الالفدد اء إ قددن

والقف إل   حذف الونءل الاحتجن  أا الكسو  ني القف،  ا  الوا،ل فس وحهللث في الالقف من   وكالا 
ل التدن ا  3)ل القهلل  ن ضهمن الشنق ي  قالل،:" المن قن    هلل  ا  كسو الل ا فهال مد هللالهلل" 2)في الالول"

ال  إضدنفة إذا القدف  اود، فدي غود  النودا قالل،:" أا المنقالص الذي ناّلا إذا لو وكدا فود، ألدف ال و 
ْذُف تاك التنء أالل  ما إث نتهن"   4)ف ح 

 
 

َ.َالوقفَبالرومَعلىَالمحركَالذيَليسَبهاءَالتأنيث061
أا المحّ ك إا كنا غو  هنء التأنوث جنش الالقف  او،  -أي الننظو–قنل ا ا جن  :" ذك  

كة  نهلل الالقفل الهال جنئش في الح كنت  ن ىكنا الال اْلول الهال   ن ال  ا إخفنء الوالت  نلح  
  5)الثسثل المنل، الف اء في الفت "

 مثنل: قنو ال جُل ... قنو ال جْل  نهلل الالقف
القنل ا ا القوو:" أا والقف  او،   اْلو الح كةل الهال إخفنء الوالت  هنل الالنحنال  ا  جالاش  

  6)"في الح كنت الثسثل الالق اء ومنلالن، في الفتحةل الهال اختون  الف اء
                                                 

 .28-8/29انظ : المقنوهلل الشنفوة   1)
 .8/28المقنوهلل الشنفوة   2)
 .8/28المقنوهلل الشنفوة   3)
 .8/28المقنوهلل الشنفوة   4)
 . 4/297ش ح ا ا جن     5)
 .2/1275إ شنهلل الىنلك   6)
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القنل ا ا هشنو:" أا تقف  نل اْلول الهال: إخفنء الوالت  نلح كةل الوجالش في الح كنت كاهنل 
  1)خسفن  لاف اء في منل، إون  في الفتحةل الأكث  القّ اء  ا  اختون  قالل،"

 
 

 َباُب التَّْصِريف
 

َ.َالقولَفيَالمجردَوالم يد069
 في ش ح، ل وت ا ا منلك:  2)ذك  الشنق ي

ْنت ه اااااااا م  ااااااااّرد او  ْمااااااااسَِإْنَت ج  َىَاْساااااااامَخ 

 

ااااااااااد ا  ع  ااااااااااْبع اًَ اااااااااااَس  ْنَي اااااااااا  ْدَِفيااااااااااِهَف م  َو اِ 
 

أا ا ىو  ا  قىموا: مجالهلل ما الشونهللالل المشوهلل فو،ل فأمن المج هلل ما الشونهللال فمنته  من و اغد، 
ْلف د ل  دهلْللل الوكدالا   ن ودن ل نحدال: ج  ما الحد الف خمىدُة أحد فل فوكدالا ثسثودنل نحدال:   ُجدل الف د    ال  

ْحم    .الهلل  ْ  لل الج   ه ول الوكالا خمنىون ل نحال: ى ف ْ ج 
 

قنل الشنق ي تلقو ن   ا  ذلدك:" المدن ذكد   هدال مدذها ال ود ووال الأمدن الكالفودالا فدذه الا إلد  
أا كددل اىددو شاهللت ح الفدد،  ددا ثسثددة ففودد، شوددنهللالل فددإا جددنءت  ادد  أ  لددة؛ نحددال أحدد ف جلفدد ل ففودد، 

كىددنئي إلدد  أا الشائددهلل هددال الحدد ف الددذي ق ددل ا خدد ل شوددنهللال حدد ف الاحددهللل الاختافددالا فددي الشائددهللل فددذها ال
الذهددا وحودد   ددا شوددنهلل الفدد اء إلدد  أا الشائددهلل هددال ا خدد ل هددذا إا كددنا   ن وددن ل فددإا كددنا خمنىددون  ففودد، 

 . 3)شونهللال ح فوا"
القهلل الاف  الشنق ي مذها الفد اء الالكدالفووا فقدنل:" المدذها الفد اء هدال الودحو ل ألا الشودنهللال 

  4)ن إ   هلللول"  ُوْقهللو  ا  القالل  ه
 
 

                                                 
 .4/296ىنلك أالض  الم  1)
 .252-8/251انظ : المقنوهلل الشنفوة   2)
 .8/252المقنوهلل الشنفوة   3)
 .8/252المقنوهلل الشنفوة   4)
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َعلىَف ع لَوف ْعل لَ 071 َ.َو نَك ْبك ب 
ل قدنل: الكالند، فل دل خقدأل    قنل الشنق ي:" النقل الفد اء تجدالوش أا وكدالا ك ْ ك دا  ف ل دل الف ْلا دل 
وجالش أا تجيء موهلل  فّلل إ  تفلوس ل ال  وقنل في ك ْ ك ا  ت ْك  وال  ل قنلالا: ك ْ ك   ةل الهال هلللول  ا  

"أن، ف   ْا  ا   ْلا ل  ك ج 
 

 
َ.َف ْعل لَمنَتصاريفَالرباعيَالمجرد070

َ

 اختسف النحنال في أحهلل تون وف ال  ن ي الالمج هللل الهال )ُفْلا ل :  1)ذك  الم اهللي
فُددت    - نلضددو–فددذها ال ودد والا أا هددذا ال نددنء لددو    نددنء أوددايل  ددل هددال فدد ت  ادد  ُفْلاُددل 

ود، الضدول نحدال: ُجْندهلل ا الُقْحا دال أمدن الضدو فادو وىدما تخفوفن ل ألا جموا مدن ىدما فود، الفدت  ىدما ف
 فو، الفت ل وقنل لامخاا: ُ ْ ُثال الالشج  ال نهللوة ُ ْ ُفق.

الذهددا الكالفوددالا الاألخفدد  إلدد  أندد،  نددنء أوددايل لددال الهلل مددن فودد، فددت ل اللددو ُوْحددك  فودد، الضددول 
  2)  في جةذ  أكث "مثل: جةذ  ال الهال مذها الف اء أوضن ل قنل الم اهللي:" الش و الف اء أا الفت

القدددهلل الافددد  ا دددا منلدددك مدددذها الكدددالفووا الاألخفددد ل فقدددهلل ضدددّما الدددالشا ضدددما أالشاا ال  دددن ي 
 المج هلل في  وت،:

ب ااااااااااااااٍعَف ْعل ااااااااااااالَ  اااااااااااااّرٍدَر  َاِلْساااااااااااااٍمَم ج 
 

َوِفْعِلاااااااااااااااااااااااٌلَوِفْعل اااااااااااااااااااااااٌلَوف ْعل ااااااااااااااااااااااالَ  
 

فووا أمن الم اهللي فذها إل  مخنلفتهو  هلللول قالل، في  أي الف اء "الش و" ال قا  ا  قالل الكال 
  3)الاألخف :" الهذا م هللالهلل؛ فإا الضو منقالل في جةذ "

 
 

علىَف ع ِليل070 َ.َف ع ِللَفرعاًَ
قنل الم اهللي:" قهلل  او  ن ىتق اء أا ال  ن ي    هلل ما إىكنا ثننو، أال ثنلث،ل ال  وتالال  أ  ا 

لل  ددل جلادد، ال ودد والا ف  ددن   ن ددهلل   ادد  فلنل ددلل ح كددنت فددي كامددةل فمددا ثددو لددو وث ددت ف ل ا ددل  قدداللهو: ج 
ولل الاختددن   الموددنفل ألا  ن ددهلل  لل الجلادد، الفدد اء الأ ددال  اددي ف  ددن   ادد  ف ل ا وددلل الأوددا، ج  الأوددا، جنددنهلل 

ن هلل    مف هللل فتف ول،  ا  المف هلل أالل "   4)ج 
                                                 

 .3/192انظ : تالضو  المقنوهلل   1)
 .3/192تالضو  المقنوهلل   2)
 .3/192تالضو  المقنوهلل   3)
 .3/194تالضو  المقنوهلل   4)
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 َباب: َفْصٌل ِفي ِزَياَدِة َهْمَزِة اْلَوْصِل
َ

َ.َالقولَفيَ)امرؤ(072
همددشال الالودل: امدُ ةل الامدد  أل الامد  ئل  إت دنت مددن قدنل الشدنق ي:" الفود، ثددسث لغدنت إذا كنندت  

ق ل ا خ ل الهي الاغدة الفودح ل الفدت  الد اء فدي األحدالال كاهدنل حكدن  الفد اءل الضدو الد اء كدذلك فدي 
  1)األحالال كاهن"

 ذك  الشنق ي أا في )ام ئ  ثسث لغنت:
مالمن  كت ددت إلدد  الهمددشالل فددإا كددنا مددن ق اهددن مضدد -أي الدد اء–إت ددنت  مددن ق ددل ا خدد   األولااى: -

ا كدددنا مكىدددال ا  كت دددت  اددد  ك ىددديل  ا كدددنا مفتالحدددن  كت دددت  اددد  األلدددفل الا   اددد  الدددالاالل الا 
.  فنقالل: قنل امُ ةل ال أوت ام  أ ل الم  ت  نم ئ 

مددن ذهددا إلودد، الفدد اءل الهددي فددت  الدد اء فددي األحددالال كاهددن: فنقددالل  ادد  مذه دد،: قددنل  والثانيااة: -
 ام  ٌءل ال أوت ام  أ ل الم  ت  نم  ئ.

 ضو ال اء في األحالال كاهنل فنقالل: قنل امُ ةل ال أوت امُ أ ل الم  ت  نمُ ئ   ة:والثالث -
 
 

 َفْصٌل ِفي ِإْبَداِل اْلَواِو ِمَن اْلَياِء
 

َ.َإبدالَالواوَالواقعةَالمًاَلف ْعل ىَياًءَإذاَكانتَصفة073
مثدل  قنل الم اهللي:" حك  األشه ي  ا الفد اء الا دا الىدكوت أنهمدن قدن : مدن كدنا مدا النلدالت

الهللنون الاللاون فإن،  نلونءل فإنهو وىتثقاالا الالاال ما ضو أالل،ل اللو  فو، اختسفل إ  أا أهل الحجنش 
  2)أظه الا الالاال في الُقْوال ىل ال نال تموو قنلالا: الُقْوو ن"

 
أي أا مددن كددنا مددا النلددالت  ادد  الشا: ُفْلا دد  ل الكننددت الددسو فددي أودداهن الاالا ل تقاددا الددالاال إلدد  وددنءل 

جتمن هن ما ضو الح ف األالل : الفدنءل فأودل: الدهللنون الاللاودنل هللندالى ال ادالىل فنىدتك   الجمودا لثقل ا
  وا الفنء المضمالمة الالسو التي هي الالاالل فقا ت ونءل فأو حت: الهلل ْنو نل الالُلْاون.

 

                                                 
 .8/499المقنوهلل الشنفوة   1)
 .238-3/239تالضو  المقنوهلل   2)



 

 220 

 َفْصٌل ِفي اْجِتَماِع اْلَواِو َواْلَياِء
 

أصلياًَ.َاجتماعَالياءَوالواوَفيَكلمة،َوكانتَاألَو075 َلىَساكنةَسكوناًَ
إذا اجتملددت الوددنء الالددالاال فددي كامددة الىدد قت إحددهللاهمن الىددكالال الكددنا ىددكالنهن أودداون ؛ أ ددهلللت 

ْوال ت. هللل الم   الالاال ونء ل الأهللغمت الونءل في نحال: ىّوهلل المّوتل الاألول: ى ْوال 
و ددن ت ْلُ ددُ الا  قددنل المدد اهللي:" القددهلل قدد أ  لضددهو  إ ا ُكنددُتْو ل ا  

فددي ُ الو ددة مخفددف الحكدد  الفدد اء   1)
  2)ُ ْةو ة: ُ و ة  ن هللغنو"

غود  أا الىدنكا المقوددالهلل كمدن وقددالل المد اهللي:" أ  وكددالا الىدنكا  ددهلل   غود   شو نحددال:  الودن مخفددف 
 ل فهللّل ذلك  ا  مخنلفت، لمن ذها إلو، الف اء في  ةوة. 3) ةونل فس و هللل لل الض،"

 
َ

َ.َأصلَكلمةَ)آية(َوشبهها076
ىو الو، في ووة ال اوة القنوة الثنوة: إنهن ف ْلا ةل  إىكنا اللوال فأ هلللت قنل الشنق ي:" القنل 

  4)األلف منهنل الهي ونءل الهذا مذها الف اء"
َ
َ

َ.َإخفاءَالنونَالساكنةَإذاَوقعتَقبلَالباء077
 ا الف اء: أا الندالا  -أحهلل تسموذ الشاال وا–قنل الم اهللي:" نقل أ ال  اي  ا أ ي األحالص 

  5)ل نء"الىنكنة تخف   نهلل ا
 القهلل     الم اهللي  ا ذلك  ن  هللالل الا ت ض  ا  ا ا منلك تىموت، لذلك إقس ن  في  وت،:

َ

النُّاااااااونَِإذ ا ااااااااًَ َي ااااااااَاْقِلاااااااْبَِميم  ق ْبااااااال  َو 

 

ااااااااااْنَب ااااااااااّتَاْنِبااااااااااذ ا  ك م  ااااااااااك ن اًَ َم س  ااااااااااان  َك 
 

ن  هللالل قنل: "     لضهو  ا إ هللال النالا مومن   نلقاال كمن فلل الننظول الاألالل  أا ول    
  6)ألا القاا في ا وقسح إنمن وكالا في ح الف اللاة غنل ن "

                                                 
 .12/43ىال ال والىف   1)
 .3/247تالضو  المقنوهلل   2)
 .3/239تالضو  المقنوهلل   3)
 .9/224المقنوهلل الشنفوة   4)
 .3/246تالضو  المقنوهلل   5)
 .3/246تالضو  المقنوهلل   6)
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 َفْصُل َما اْعُتلَّْت َعْيُنُه َوَقْبَلُه َساِكٌن
 

َ.َحذفَاأللفَفيَافعالَواستفعال071
لمددن كددنا الموددهلل   ادد  افلددنل أال اىددتفلنل ممددن أ اددت  وندد، حمددل  ادد  فلادد، فددي ا  ددسلل 

اددا ألفددن  لتجددنن  الفتحددةل فتاتقددي ألفددنال فتحددذف إحددهللاهمن  لتقددنء فتنقددل ح كددة  وندد، إلدد  فنئدد،ل ثددو تق
الىنكنوال ثو تلالض  نهن تنء التأنوثل مثدل: إقنمدةل أوداهن: )إ ْقدال او ل نقادت فتحدة الدالاال إلد  القدنفل 

 )إق ال او ل فقا ت الالاال ألفل )إ ق نو ل فنجتملت ألفوتل فحذفت أحهللهمنل فأو حت )إ ق نو .
أودداهن: )إ ْىددت ْقال او  نقاددت فتحددة الددالاال إلدد  القددنفل )إ ْىددت ق ال او ل فقا ددت الددالاال المثاهددن: اىددتقنمةل ف

 ألفل )إ ْىت ق ناو ل فنجتملت ألفوال فحذفت أحهللهمنل فأو حت )إىتقنو .
 

القهلل اختاف النحنال في أي األلفوا المحذالفةل األالل  أو الثننوةل قدنل المد اهللي:" فدذها الخاودل 
ألن، الشائهللالل اللق  هن ما القد فل الألا  -أي الثننوة–ف إ ْفلنل الاىتفلنل الىو الو، إل  أا المحذالفة أل

ل  هذا ذها ا ا منلكل اللدذلك قدنل: الألدف ا فلدنل الا ىدتفلنل أشلل الذهدا  ا ىتثقنل  هن حولل الا 
  1)األخف  الالف اء إل  أا المحذالفة  هللل  وا الكامةل الاألالل أظه "

 لمذها الف اء.الالاض  مخنلفة كل ما ا ا منلك الالم اهللي 
َ

َ
َعلةَإعاللَالواوَعندَبناءَم ْفع ولَمنَفعلَمعتلَالالمَبالياء079َ

دد ل الاألوددل: م ْ مُمددالٌيل فنجتملددت الددالاال الالوددنءل الىدد قت إحددهللاهمن  نلىددكالال  الذلددك نحددال: م ْ م 
 فقا ت الالاال ونءل الأهللغمت الونء في الونء.

دل  حمدس   اد  فلدل قنل الم اهللي:" اختاف في تلاول إ سل الالاال في هذا النالت ل فقول: إند، ُأ  
ل الذلددك ألا الدالاال األاللدد   المفلداللل الهدال قددالل الفد اءل الت لدد، المودنفل القوددل: أ دل تشدد وهن    دنا إ هلْلل 
ىددنكنة شائددهللال خفوددة  ن هللغددنول فاددو وْلتددهلل  هددن حددنجشا ل فوددن ت الددالاال التددي هددي  و الكامددة كأنهددن اللوددت 

ل الا ت ض تلاول الف اء  الجدالا القادا فدي المودهلل ل الضمةل فقا ت الالاال ونء  ا  حهلل قا هن في  إهلْلل 
ت ن ُ ت ّونل الالموهلل  لو  م ني  ا  فلل المفلالل"   2)نحال:   

 

                                                 
 3/252تالضو  المقنوهلل   1)
 .3/259تالضو  المقنوهلل   2)
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َ 1).َيجو َفيَجمعَاالسمَعلىَف ع ولَالتصحيحَوا عالل011
 قنل ا ا منلك:

ااااااء َالف ع اااااولَِمااااانَْ ْجه اااااْيِنَج  َذ اَو  اااااذ اك  َك 

 

ْماااااااااٍعَأ ْوَف ااااااااارَْ  م َج  ٍَدَيعااااااااانَِّْذيَاْلاااااااااو اِوَال 
 

وددذك  ا ددا منلددك فددي  وتدد، أندد، إذا  نددي ا ىددو  ادد  ُفُلددالل: فددإا كددنا جملددن  الكننددت  مدد، الاالا  
ل  ل الُنُجددالٌّ ْلددالل الُأُ ددالٌّ ددّيل الهلُلل ددّيل فددي جمددا  وددن الهلل  جددنش فودد، الجهددنا: التوددحو  الا  ددسلل نحددال: ُ و 

 . 2)جما أال النْجالل الا  سل أجالهلل ما التوحو  ما الجما
 إشكنل في اق اهلل ا  سل في الجمدا الالتودحو  فدي المفد هللل الأمدن تودحو  قنل الم اهللي:"  

ل  هذا ذها في التىهولل قنل: ال  وقدن   اود، خسفدن   الجما فمذها الجمهال  أن،   وقن   او،ل الا 
ْلف مذها الف اء لقاة من ال هلل ما ذلك"   3)لاف اءل الض 

 
نئددل  جددالاش التوددحو ل فوقددالل: القددنل الشددنق ي:" الذهددا النددنظو فددي الجمددا مددذها الفدد اء الق

ل قونىن   ا  من جنء مدا ذلدكل أال قونىدن   اد   ل الجنث  ُ ُواٌلل الُ ُتاٌلل الُجُثاٌلل في جما:  ون ل ال نث 
ا كدددنا فدددي  مددن هدددال فددي الشنددد، مددا المودددنهلل ل ال  شددك أا الىدددمنت مالافدد  لمدددن ش ددو الجمن دددةل هددذا الا 

قددنتل  ادد  حىددا مددن وددةهللي إلودد، التىددهول لددو ودد تض  مددذها الفدد اءل فقددهلل وموددل إلودد، فددي  لددض األال 
  4)اجتهنهلل "

ت داْل ُ تُداّلا  ك   ود ا  القهلل تل ض الف اء في ملنني الق وا لتاك المىألة  قاللد،:" القاللد،:  ال   
جدنء   5)

أوهدو أشدهلل  اد  الد حما  اللتال  دنلالاالل ألند، مودهلل  مودّ حل القدنل فدي ىدال ال مد وو فدي قاللد، تلدنل  :
 توددن

وددهلل ا  محضددن ل المددا جلادد،  نلوددنء قددنل:  ددنت  الُ ت ددّيل فامددن قددنل:" فمددا جلادد،  ددنلالاال كددنا م  6)
جملالا ُ ن ي  جملهو  ا  الاحهللهول الجنش أا وكالا الموهلل   نلونء أوضن ل ألا الموهلل  الاألىمنء تتف  
في هذا الملن ل أ  ت ى أنهو وقاللالا: قن هلل القالو قلالهللل القلهللت قلالهللا ل فامن اىتالون هنهنن فدي القلدالهلل 

ت ي" لو و نلالا أا وىتالون   9)في الُلُتال الالل 

                                                 
لك إمن  قا ،ل أال تحالوا، إل  ح ف  ا  وخ ل أال  نقل ح كت، هال تغو  ح ف اللاة قا ن  لاتخفوفل الذ ا عالل:  1)

 إل  الح ف الوحو  الىنكا ق ا،ل أال  إىكنن، أال  حذف،.
 :  ك  ا  هللالل  قنء الكامة  ا  حنلهن هللالا تلهللول.والتصحيح    

 .4/247انظ : ش ح ا ا  قول   2)
 .3/258تالضو  المقنوهلل   3)
 .9/367المقنوهلل الشنفوة   4)
 .25/21الف قنا  ىال ال  5)
 .19/69ىال ال م وو   6)
 .1/582ملنني الق وا لاف اء   9)
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 َفْصٌل ِفي ِإْبَداِل َفاِء اْلِاْفِتَعاِل َتاء
َ

َ.َإبدالَالهم ةَنونًاَفيَحّناء010
  1)قنل الم اهللي:" الحك  الف اء: حن نال في: حننءل الهال الذي وخض ا  ،"

 
 

 َباُب اْلِإْدَغاِم
 

َ.َإدغامَياءينَإذاَكانتَحركةَأحدهماَعارضةَبسببَالعامل010
 ا ا منلك في  وت، : أشن 

ااااااااذ ر َح  َافك ااااااااْكَواْدِغااااااااْمَد ون  ِيااااااااي  َوح 

 

ل ااااااااااااىَو اْساااااااااااات ت ر  َن ْحااااااااااااو:َت ت ج  ااااااااااااذ اك  َك 
 

و ددي   مددن كددنا المددثسا فودد، وددنءوا  شمددن   إلدد  مددن وجددالش فودد، ا هللغددنو الالشددكل الفهددو مددا كامددة )ح 
ل اللال كننت ح كة أحهلل المثادوا  ن ضدة  ىد ا  ي  اللنمدل لدو وجدش تح وكهمنل فوجالش ا هللغنول مثل: ح 

 ا هللغنو.
ل ال أوددت ُمْحو و ددن ل لددو وُجددش  قددنل المدد اهللي:" لددال كننددت ح كددة الوددنء الثننوددة  ن ضددة نحددال: لددا ُوْحو ددي 

 ا هللغنول الأمن قالل،:
ااااااااااِبيك ة اااااااااااِءَس  َالن س  ك أ ن ه اااااااااااَب ااااااااااْين  َو 

 

َت ْمِشاااااااااااااايَِبِسااااااااااااااد ِةَبيِته اااااااااااااااَف ت ِعااااااااااااااي 
 

  2)فشنذل   وقن   او،ل الأجنش  الف اء"
 
 

َالقولَفيَجوا َاتصالَه ل م َبنونَالنسوةَ.012
ل  ل الش و الف اء أّا الوالاا ُهُام دا  ذا اتول  هن نالا ا ننث فنلقون : ه ْاُمْما  قنل الم اهللي:" الا 

  3) فت  الموو الشونهللال نالا ىنكنة  لهللهنل القنوة لفت  الموو"
 

                                                 
 .3/291تالضو  المقنوهلل   1)
 .3/286تالضو  المقنوهلل   2)

 1/214الهما الهالاما  5/184الال وت ما الكنملل الهال  س نى ة في تهذوا الاغة 
 .3/293تالضو  المقنوهلل   3)
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 َمَساِئُل َصْرِفيٌَّة ُمَتَفرَِّقٌة
 

َ.َالقولَفيَ)كلمة(013
ْ ٌ ل الال   ٌ ل قنل  ٌةل كال  ٌةل الك ْام  : ك ْام ٌةل الك ا م  الشنق ي:" الحك  الف اُء فوهن ثسث  لغنت 

" ٌ ْ   1)الال 
َ
َ

َ.َالقولَفيَالفعلَ)ي شمُّ(015
ل النحال : أ ُشم ،ل  كى  اللوا في المنضيل  قنل الم اهللي:" الهال مضن تل ش م ْمُت القوا 

منضيل الوضمالا  وا المضن تل قنل ا ا هلل ىتالو،: الفتحهن في المىتق لل الاللنمة وفتحالا  وا ال
  2)الهال خقأل اللو  كمن قنلل  ل هي لغة حكنهن الف اء"

 :َالتوضيحَوالتحليل
أي أا الف اء حكي في: و ُشو: ش ُمو ل  فت  اللوا في المنضيل ال: و ُشو ل  ضو اللوا في 

 ا  هن.المضن تل القهلل أوهلل الم اهللي الف اءل الخّقأ ا ا هلل ىتالو،ل لال الهلل الىم
 
 

َ.َالقولَفيَتصرفَالفعلَ)دام(016
قنل ا ا هشنو في حهللوث،  ا أفلنل كنا الأخالاتهن:" منهن من   وتوّ ف  حنلل الهال )لو   

  3) نتفن ل ال)هللاو   نهلل الف اء الكثو  ما المتأخ وا"
 :َالتوضيحَوالتحليل

فلنل التي أي أا )ىالى  متف  في أنهن   تتو فل المذها الف اء أا الفلل )هللاو  ما األ
   تتو ف  حنل.

 
 

                                                 
 .1/42المقنوهلل الشنفوة   1)
 .1/47هلل تالضو  المقنو  2)
 .1/212أالض  المىنلك   3)
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َ.َالقولَفيَو نَ)ف وك (017
ىكنا اللوال الأوا،:  قنل الم اهللي:" الفالك: الشن،  نهلل الخاول الىو الو،: ف ْلٌلل  فت  الفنء الا 

  1)ُفالٌ ل ال م،: هنءل الذها الف اء إل  أا الشن، ُفْلٌلل  ضو الفنء"
 
 

َ.َالقولَفيَو نَ)أب،َوأخ،َوحم(011
ا الف اء إل  أا الشا )أال الأخل الحو  ف ْلٌلل  ن ىكنال ال هلل  او،  ىمنت قنل الم اهللي:" الذه

  2)قو هن ال جملهن  ا  أفلنل"
 

 :َالتوضيحَوالتحليل
 اختاف النحنال في الشا )أال الأخل الحو ل القهلل  وا الم اهللي أالج، اختسفهو  ا  النحال التنلي:   

 االل  هلللول تثنوتهن  نلالاال.ذها ال و والا إل  أا الشنهن ف ل ٌلل  نلتح وكل ال منتهن ال  -
الذها  لضهو إل  أا  و )حو  ونءل ما الحمنوةل ألا حمن الم أال وحموهنل الهال م هللالهلل  -

ماٌل.   قاللهو في التثنوة: حمالاال الفي أحهلل لغنت،: ح 
 الذها الف اء إل  أنهن الشنها: ف ْللٌ  -
 القهلل  هلل الم اهللي المذها الثنني الالثنلثل اللو و هلل  أو، في قالل ال و ووا. 
 
 

َ.َالقولَفيَمادةَ)ه ناه(019
قنل الم اهللي:" أا السو محذالفةل الاأللف هي التي تاح  المننهللىل الالمننهللى الالهنء لاىكتل 

  3)الهال مذها الف اءل الاختون  المونف الا ا  وفال "
 :َالتوضيحَوالتحليل

في )هنن    ضو الهنء الكى هنل الهي ما األىمنء التي تسشو النهللاءل  ملن  أنهن   تىتلمل 
 غو   إ  في ض ال الل

ذك  الم اهللي اختسف النحنال في منهللال )هنن   فوما ذها إل  أا أواهن )هل ال ال   ا   هللال 
 مذاها:

                                                 
 .1/59تالضو  المقنوهلل   1)
 .1/67تالضو  المقنوهلل   2)
 .2/199تالضو  المقنوهلل   3)
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أا الهنء في )هنن    هللل ما  و الكامةل الهي الالاالل الاألول )هننال  الهال مذها أكث   األول:
 ال و ووا.

 ال مذها ا ا جني.أن،  هللل ما همشال م هلللةل الهي  هللل  هللل السول اله الثاني:
أا السو محذالفةل الاأللف الالهنء شائهللتنال في نف  ال ننء  ا  حهلل شونهللال الهمشال في:  والثالث:

 حم اء.
الال ا ا: الهال مذها الف اء الا ا منلك الا ا  وفال ل الهال أا منهللال )هنن   أواهن )ه ن ال    ا  

ل فحذفت  مهنل الألح   هن األلف التي تاح  المننهللى الا لمنهللالال الالهنء التي في وخ هن الشا ف ل ل 
 لاىكت.

 
َ.َجوا َحذفَتاءَالتأنيثَفيَِعد ةَعندَا ضافة091

ددهلل ل فددإا أوددا، ال ْ ددهلٌلل  ادد  الشا ف ْلددلل فحددذفت فددنة  حمددس   ِعااد ة: هددي الموددهلل  مددا الفلددل ال   
 ادد  المضددن تل ألا الفلددل المنضددي إذا كددنا ملتددل الفددنء حددذفت الفددنء فددي المضددن تل الح كددت  وندد، 

 الفنء الهي الكى الل لوكالا  قنء كى ال الفنء هلللوس   اوهنل ال الضالا منهن تنء التأنوث ح كة 
دهلل  األمد   قنل الم اهللي:" القهلل أجنش  لض النحالووا حذفهن ل ضدنفة مىدتهلل    قدالل: الأخافدالك   

هلل ال األم ل الهال مذها الف اء" ل القهلل م  الحهللوث  ا تادك المىدألة فدي الفودل  1)الذي ال هللالال ولني:   
 ي في  نا ا ضنفةل في جالاش حذف تنء المضنف  نهلل ا ضنفة.الثنن

َ
ْيد(090 و  َ.َالقولَفيَ)ر 

اْلهللل أي: أمها،ل توغو  ت خوول الذها الف اء   ْوهلل توغو  إ ْ ال اهللل موهلل :    قنل الم اهللي:" الُ ال 
ْوهللا  وتلهللى" : ُ ال  اْلهللل  ملن  المهلل الُ هلل   أا    2)إل  أن، توغو :   

 
 

َاة.َو نَس ل ْحفَ 090
قنل الم اهللي:" )ُفُلا    الهال مخوالص  نلمقوال ل نحال: ُكُف  ىل الهال ال نء القاال  فت   

فنالل الظنه   أا ألف الىاحفنال لوىت لاتأنوثل إ  أا وجلل  الفنء الضمهن أوضن ل الحك  الف اء: ُىْاح 
  3)شنذا ل مثل  همنال"

  
                                                 

 .3/294تالضو  المقنوهلل   1)
 .2/245تالضو  المقنوهلل   2)
 3/16تالضو  المقنوهلل   3)
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A 
اىددةل الالجاللددة المنتلدددة فددي  حدددنا ال لددهلل هددذا المشدددالا  القالوددل الشددن  الالممتدددال مددا ال حدددث الالهلل  

ا مدنو الفد اءل الفدي  حدنا شخودوت، الو ائد، النحالودة الالود فوةل الالتدي أشد فت  هدن  اد   ادال منشلتد،ل 
 ال فلة قهلل   المكننت،ل أضا جماة ما النتنئ  الالتالوونت:

 الخالصة 
  القفدددت  اددد  شخودددوة الفددد اء اللامودددة الالتدددي كدددنا لهدددن  ظدددوو األثددد  فدددي المودددهللاا اللامدددي فدددي

 . و  
  القفددت  ادد  شخوددوة ا مددنو ا ددا منلددكل الجهددالهلل  اللاموددةل ال ونددت أهموددة األلفوددةل المكننتهددنل

 ال سقتهن  نلكنفوة الشنفوة.
  الهدال القد ا الدذي تدس –الالقالف  ا  أهو ش الحنت ألفوة ا ا منلك في القد ا الثدنما الهجد ي

 -الق ا الذي  ن  فو، ا ا منلك
 حالوددة الالودد فوة التددي تنددنث ت فددي الشدد الحنت  ماددت جنهددهللا   ددا الكشددف  ددا و اء الفدد اء الن

المذكال ال الاىتقونئهنل الهلل اىتهنل التحقوقهن التالثوقهن ما كتا الفد اء المحققدة الالمق ال دة قدهلل  
 ا مكنال أال تالثوقهن ما أمهنت الكتا المظننهن لما هو أق ا  ههللا  لاف اء.

  خودوة الفد اءل المدن فش الالقالف  ا  مذها الف اء النحالي ال ونن، مدا خدسل الشد ح الالتحاودلل
فوهدن مددا ىددمنتل تىدتنف  ال نحددثل التىددتفش قنقتد، كددي وجن وهددن فدي تىددون  التنددنف  النحدداليل 
حتد  وجددهلل قامدد، و حدد  فدي   ددنا مددا الخسفددنت الالتلاددوستل تثد ي ال حددث التددهللفا إلدد  المشوددهلل 

 ما اىتكنن  إىهنمنت هذ  الشخووة في مذه ة أال  الفي مذاها ا خ وا ثننون.
 

 لهلل ال حث الالهلل اىة ملن ضة ش اح األلفوة لاف اء فدي أغادا مىدنئا،ل إذ ومودل  القهلل انجا  لي 
جاهو إل  المهلل ىة ال و وةل هذا  ن ضنفة إل  أا الف اء تف هلل  دآ اءل اختودت  د، ال مذه د،ل 
 ن ض فوهن الجمهال  ما كس المهلل ىتوال الوظهد  ذلدك جاودن  مدا خدسل الجدهللالل ا حودنئي 

 التنلي:
 

ا ا  
 منلك

ا ا  الم اهللي
 الال هللي

ا ا 
 هشنو

ا ا  ا ا القوو
  قول

ا ا 
 جن  

 الشنق ي

 9 - - 1 1 2 2 14 المالافقنت
 39 9 6 5 9 1 43 39 ا  ت اضنت
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  إظهن  مهللى اىتاهنو الف اء لاكثو  ما أشلن  الل ا الأقدالالهو الا تمدنهلل   اوهدن فدي ا ىتشدهنهلل
لفدن   دذلك مدذها الكثود  مدا  وحة و ائ،ل كمن أن، ا تمهلل  ا  الحدهللوث الن دالي الشد وفل مخن
 ال و ووال الالكالفووا في  فضهو ا ىتشهنهلل  نلحهللوث الش وف.

 
  تلدددهللهللت المىدددنئل التدددي خدددنلف فوهدددن الفددد اء المهلل ىدددة الكالفودددةل فدددي مالافقتددد، لا وددد ووا أحونندددن ل

الالتي  اغت حالالي ىت مىنئلل الفي ملن ضة المهلل ىتوال متف هللا    أو، القهلل  اغت ق ا ة ى ا 
 ل  ونت كل الاحهللال في مالضلهن.مىنئل أوضن  

  كمن أني  حظت  لض الش اح الغو هو مما القفت  اد  كتد هو أنهدو وت لدالا ق وقدة التلمدوو
فددي نىدد ة ا  اءل فمددنهو مددا ونىددا ا  اء الخنوددة  ددنلف اء إلدد  الكددالفووا  نمددةل المددنهو مددا 

وهدددنل ونىدددا و اء الكدددالفووا إلددد  الفددد اء الحدددهلل ل القدددهلل  وندددت ذلدددك فدددي المىدددنئل التدددي القفدددت  ا
 ال شالت من كنا خنون   نلمهلل ىة الكالفوة إلوهن.

 
 :َتوصياتَالباحث

  ال حددث الالكشددف  ددا و اء الفدد اء الاغالوددةل الا  دد اش جهددالهلل  اللظومددة فددي الموددهللاا الاغدداليل المددن
ظهددن  مددن كددنا لافدد اء مددا فضددل فددي التن ودد،  ادد   ا تمددهلل  اودد، الاغالوددالا  لددهلل  مددا و ائدد،ل الا 

ت ذلك األم  جاون  الاضحن  في كتا الملنجو الالت اجو من الاهجنت الل  وة المختافةل القهلل الجهلل
 ا تمهللت فو، ا تمنهللا  الاضحن   ا   الاونت الف اء النقال ت،.

 . الكذلك الالقالف  ا  و ائ، ال سغوةل المن تننقا، ال سغوالا  ن، ما  لهلل 
  اللمددل  ادد  تحقودد  مددن ومكددا تحقوقدد، مددا كتددا الفدد اء الموددنفنت،ل النفددض الغ ددن   ددا تاددك

ت  ظومة األث ل  جنء أا ونتفا  ، الهللا ىالا الال نحثالال التتىا النظ ال إل  الف اء المخقالقن
 المذه ،ل الحت  وتو الالقالف  شكل أهلل   ا  شخووت، اللاموة المتموشال.

 

 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ هللِ رَبِّ الْعَالَمِني
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a 
َالقرآنَالكريم.

هل تحقودد : محمددهلل أ ددال الفضددل إ دد اهوول المكت ددة 291األضددهللاهلل لمحمددهلل  ددا القنىددو األن ددن يل ت:  .1
 و.1989 –ه 1479اللو وةل ووهللال  و التل 

هد ل تحقود : هلل.  جدا  ثمدنا 945ا تشنف الض ا ما لىنا الل ال أل ي حونا األنهلللىي)ت:  .2
 و.1998 -هد 1418محمهللل مكت ة الخننجيل القنه الل مو ل الق لة األالل ل 

لددكل ل  هددنا الددهللوا إ دد اهوو  ددا محمددهلل ا ددا قددوو الجالشوددةل ت: إ شددنهلل الىددنلك إلدد  حددل ألفوددة ا ددا من .3
 –ه 1437هل تحقودددد : هلل. محمددددهلل الىددددهوايل جنملددددة أو القدددد ىل مكددددةل الق لددددة األاللدددد ل 969

 و.2779
هل تحقود : 943إشن ال التلووا في ت اجو النحنال الالاغالووال لل هلل ال نقي   هلل المجودهلل الومدننيل ت:  .4

ودددل لا حدددالث الالهلل اىدددنت ا ىدددسموةل الق لدددة األاللددد ل هلل.   دددهلل المجودددهلل هللودددنال م كدددش المادددك فو
 و.1986 –ه 1476

هل 316األودددالل فدددي النحدددالل أل دددي  كددد  محمدددهلل  دددا ىدددهل  دددا الىددد ا  النحدددالي ال غدددهللاهلليل ت:  .5
 و.1988 -هد 1478تحقو : هلل .   هلل الحىوا الفتايل مةىىة ال ىنلةل  و التل 

مىتشد قوال لخود  الدهللوا الش كاديل ت: األ سو ألشه  ال جنل الالنىنء ما الل ا الالمىتل  وا الال .6
 و.2772 –ه 1421ه ل هللا  اللاو لامسووال  و التل الق لة الخنمىة  ش الل 1396

هل تحقود : هلل. 964أ ونا اللو  الأ الاا النو ل لوسح الهللوا خاول  دا أو دك الودفهلليل ت:  .9
 –ه 1418 ادددي أ دددال شودددهللل الهلل. محمدددهلل مال دددهللل الوخددد الال هللا  الفكددد ل هللمشددد ل الق لدددة األاللددد  

 و.1998
دّيل ت:  .8 هل 624إن ن  ال الاال  ا  أن ن  النحدنال ل لجمدنل الدهللوا أ دي الحىدا  ادي  دا والىدف الق ْفق 

 –القدنه ال ل مةىىدة الكتدا الثقنفودة  –تحقو  : محمهلل أ ال الفضل إ  اهوو ل ل هللا  الفك  الل  ي 
 و .1986ه ل 1476 و الت ل الق لة األالل  

هل تحقودد :   ددهلل الدد حما  ددا 562الىددملننيل ت:  األنىددنا أل ددي ىددلوهلل   ددهلل الكدد وو  ددا محمددهلل .9
 و.1987 –ه 1477وحو  الملاميل مكت ة ا ا توموةل القنه الل الق لة الثننوةل 
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هل 692ألفوددة ا ددا منلددك فددي النحددال الالودد فل أل ددي   ددهلل ار محمددهلل  ددا منلددك األنهلللىدديل ت:  .17
هددن  لانشدد  الالتالشوددال تحقودد : هلل. ىدداومنا  ددا   ددهلل اللشوددش  ددا   ددهلل ار اللوددالنيل مكت ددة هللا  المن

 و.2711 –ه 1432ال ونضل الق لة األالل  
ا نونف في مىنئل الخسف  وا النحالووا ال و ووا الالكالفووال أل دي ال  كدنت األن دن يل ت:  .11

 و.2779 –ه 1437هل تحقو : محمهلل محوي الهللوا   هلل الحموهللل هللا  القسئال القنه الل 599
هل تحقو : محمدهلل محودي 961شنو األنون يل ت: أالض  المىنلك إل  ألفوة ا ا منلك   ا ه .12

 و.2774 –ه 1425الهللوا   هلل الحموهللل مكت ة هللا  القسئال جهللالل الىلالهللوةل الق لة الثننوةل 
هل 1257ال دددهلل  القدددنلا  محنىددددا مدددا  لددددهلل القددد ا الىددددن ال لمحمدددهلل  ددددا  ادددي الشددددالكننيل ت:  .13

 و.2776 –ه 1429تحقو : محمهلل حىا حس ل هللا  ا ا كثو ل  و التل الق لة األالل ل 
هل تحقوددد : 819الُ ا غ دددة فدددي تددد اجو أئمدددة النحدددال الالاغدددةل لمحمدددهلل  دددا ولقدددالا الفو الشو دددنهلليل ت:  .14

محمدددهلل الموددد يل تحقوددد : حىدددنا أحمدددهلل الموددد يل هللا  ىدددلهلل الدددهللوال هللمشددد ل الق لدددة األاللددد ل 
 و.2777 –ه 1421

لىددوالقيل ت:  غوددة الال ددنال فددي ق قددنت الاغددالووا الالنحددنال ل لاحددنفظ جددسل الددهللوا   ددهلل الدد حما ا .15
 و.1999ه ل 1399هل تحقو : محمهلل أ ال الفضل إ  اهوول الق لة الثننوةل هللا  الفك  ل 911

هل تحقو : محمهلل أ ال األجفدنال هللا  882  ننم  المجن يل أل ي   هلل ار محمهلل المجن يل ت:  .16
 و.1982الغ ا ا ىسميل  و التل الق لة األالل ل 

هل تحقود : فدالشي  قدالالل هللا  255 دا  حد ل ت:  ال ونا الالت ووال لاجدنحظ أ دي  ثمدنا  مد ال .19
 ولال  و الت.

تن و  مهللونة الىسول الأخ ن  محهللثوهن الذك  ُقق ننهن اللامنء ما غود  أهاهدن الالا هللوهدنل أل دي  كد   .18
هل تحقودد : هلل.  شددن   ددالاهلل ملدد الفل هللا  الغدد ا 463أحمددهلل  ددا  اددي الخقوددا ال غددهللاهلليل ت: 

 و.2771 –ه 1422ا ىسميل  و التل الق لة األالل ل 
هدددل تحقودد : هلل.   ددهلل ار  ددا 949تح ودد  الخونوددة فددي توىددو  الخسوددة   ددا الددال هلليل ت:  .19

 و.2778-هد1429 اي الشسلل مكت ة ال شهللل ال ونضل الىلالهللوةل الق لة األالل ل 
هل تحقوددد : هلل. 945التدددذوول الالتكمودددل فدددي شددد ح كتدددنا التىدددهولل أل دددي حودددنا األنهلللىددديل ت:  .27

 و.1999 –ه 1418هللمش ل الق لة األالل  حىا هنهللااليل هللا  القاول 



 

 231 

هل مجادد  هللائدد ال الملددن فل الهنددهللل الق لددة 852تهددذوا التهددذوا   ددا حجدد  اللىددقسنيل ت:  .21
 ه.1325األالل ل 

هل تحقو :   هلل الىسو هن الال 397تهذوا الاغةل أل ي منوال  محمهلل  ا أحمهلل األشه يل ت: .22
ألوف الاألن نء الالنش ل الق لة األالل  م اجلة: محمهلل  اي النجن ل ق ن ة المةىىة المو وة لات

 و1996 –ه 1396
تالضددو  المقنوددهلل الالمىددنلك  شدد ح ألفوددة ا ددا منلددكل لامدد اهللي  ددهلل  الددهللوا الحىددا  ددا قنىددول ت:  .23

هل تحقودددد : أحمدددددهلل محمددددهلل  دددددشالشل المكت دددددة اللودددد وةل ودددددوهللال ل نددددنال الق لدددددة األاللددددد ل 949
 و2775-هد1426

هل تحقود : فخد  الدهللوا 949قنىو الم اهلليل ت: الجن  الهللاني في ح الف الملننيل لاحىا  ا  .24
 و.1992 –ه 1413ق نالالل المحمهلل نهللوو فنضلل هللا  الكتا اللاموةل  و التل الق لة األالل ل 

هل تحقود : هلل.   دهلل اللدنل ىدنلو مكد ول هللا  397الحجة في الق اءات الى ال   ا خنلالو،ل ت:  .25
 و.1999 –ه 1399الش ال ل القنه الل الق لة الثنلثةل 

محنضددد ال فدددي تدددن و  موددد  الالقدددنه الل لجدددسل الدددهللوا  دددا   دددهلل الددد حما الىدددوالقيل ت: حىدددا ال .26
ه 1389هل تحقو : محمهلل أ ال الفضل إ  اهوول هللا  إحونء الكتا الل  وةل الق لة األاللد  911

 و.1969 –
هل تحقوددد : مختدددن  الدددهللوا 659الحمنىددة ال وددد وةل لودددهلل  الدددهللوا  ادددي  دددا الحىدددا ال وددد يل  .29

 و.1983 -هد 1473ل أحمهللل  نلو الكتال  و الت
هل تحقود : 1793خشانة األهللال اللا ل نا لىنا الل ال لل هلل القنهلل   ا  مد  ال غدهللاهلليل ت:  .28

 و.1999 –ه 1418  هلل الىسو هن الال مكت ة الخننجيل القنه الل الق لة األالل ل 
هددددل تحقوددد : محمدددهلل  ادددي النجدددن ل  دددنلو 392الخودددنئصل ألا الفدددت   ثمدددنا ا دددا جنددديل ت:  .29

 الكتال  و الت.
هل هللا  الجودددلل 852الدددهلل   الكنمندددة فدددي أ ودددنا المنئدددة الثنمندددةل   دددا حجددد  اللىدددقسنيل ت:  .37

 و.1993 –ه 1414 و التل 
هل تحقوددد : محمدددالهلل محمدددهلل شدددنك ل 491هلل ئدددل ا  جدددنشل ل مدددنو   دددهلل القدددنه  الج جدددننيل ت:  .31

 و.1992 –ه 1413مق لة المهللنيل جهللالل الق لة األالل ل 
 و.1928لمنو  في شل  أ ي  وو ل تحقو : جنو ل لنهللال هللوالاا األ ش ل المىم : الو   ا .32
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أحمدددهلل حىدددا  ىددد ل هللا  هل تحقوددد : 119هللودددالاا ذي ال مدددةل لغدددوسا  دددا  ق دددة التمومددديل ت:  .33
 و1995 –ه 1415الكتا اللاموةل  و التل ل ننال الق لة األالل ل 

هللال  ودددد التل هللوددددالاا ال ا ددددي النمودددد يل تحقودددد :  اوْنهدددد ت فددددنْوو  تل هللا  فدددد انت  شددددتنون   فوىدددد ن .34
 و.1987 –ه 1471

 و.1973هللوالاا  ة ة  ا اللجن ل وحح،: اللوو  ا ولال هلل ال  الىيل  و ش ل ألمننونل  .35
هللودددالاا   دددن   دددا مددد هللا ل تحقوددد : وحوددد  الج دددال يل منشدددال ات مهللو ودددة الثقنفدددة اللنمدددةل الشا ال  .36

 و.1968الثقنفةل الل ا ل 
جالهللالل مكت دددة التددد اثل القدددنه الل هللوددالاا   دددهلل ار  دددا  الاحدددة األنوددن يل تحقوددد : حىدددا محمدددهلل  ددن .39

 و.1992 -ه 1392الق لة األالل ل 
 و.1972هللوالاا الققنميل تحقو :  ن تل لوهللال  .38
هللوالاا مىكوا الهللا يل تحقو : خاول إ د اهوو الل قّودةل ال  دهلل ار الج دال يل هللا  ال ود يل  غدهللاهللل  .39

 و.1997 –ه 1389الق لة األالل ل 
 .هل تحقو :  18ة  ا ض نا الذ ونني الغقفننيل ت: هللوالاا النن غة الذ وننيل لشونهلل  ا ملنالو .47

 و.1996 –ه 1416  ن    هلل الىنت ل هللا  الكتا اللاموةل  و التل ل ننال الق لة الثنلثةل 
هل المق لددة الا نننوددةل 968هللوددالاا ا ددا ن نتددةل لجمددنل الددهللوا أ ددال  كدد  ا ددا ن نتددة المودد يل ت:  .41

 ه.1374 و التل 
 ه.1271ملوة الفنالال هل مق لة ج813هللوالاا أ ي نالا ل ت: .42
دنل قيل ت:  .43 هل تحقود : 972 وف الم نني في ش ح ح الف الملننيل ألحمهلل  ا   دهلل الندال  الم 

 و.2773 –ه 1423أ.هلل. أحمهلل محمهلل الخّ اقل هللا  القاول هللمش ل ىال ونل الق لة الثنلثةل 
هل تحقودد : هلل. حددنتو وددسح 328الشاهدد  فددي ملددنني كامددنت النددن ل أل ددي  كدد  األن ددن يل ت:  .44

 لضنمال مةىىة ال ىنلة.ا
أ ددال شك وددن الفدد اء المذه دد، فددي النحددال الالاغددةل ألحمددهلل مكددي األنوددن يل المجادد  األ ادد  ل  نوددة  .45

 و.1962 –ه 1382الفنالا الا هللاا الاللاالو ا جتمن وةل الق لة األالل ل 
هل تحقود :  كد  1295الىحا الالا اة  ا  ض ائ  الحنن اةل لمحمهلل  ا   هلل ار النجدهلليل ت:  .46

ار أ ال شوهللل الهلل.   دهلل الد حما  دا ىداومنا اللثومدوال مةىىدة ال ىدنلةل  ود التل الق لدة   ا   هلل
 و1996 –ه 1416األالل  
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هل تحقودد : هلل. حىددا هنددهللااليل 392ىدد  وددنن ة األ دد اال أل ددي الفددت   ثمددنا  ددا جندديل ت:  .49
 و.1993 –ه 1413هللا  القاول هللمش ل الق لة األالل ل 

هل تحقود : كنمددل 948محمدهلل  دا أحمدهلل الدذه يل ت:  ىدو  أ دسو الند سءل ل مدنو شدم  الدهللوا .48
 ول  و التل ل ننا.1997-ه1417الخّ اق الوخ الال مةىىة ال ىنلةل الق لة الىن لةل 

شذ ات الدذها فدي أخ دن  مدا ذهدا ل   دا اللمدنهلل ا مدنو شدهنا الدهللوا أ دي الفدسح   دهلل الحدي  .49
إشدد اف تحقودد    ددهلل  –تحقودد  التلاودد  محمددالهلل األ نددنةالق  –ه 1789 ددا أحمددهلل  ددا محمددهللل ت: 

 و.1986 –ه 1476هللمش ل الق لة األالل   –هللا  ا ا كثو   –القنهلل  األ ننةالق 
هل تحقودد : هلل. 987شد ح ألفوددة ا ددا منلددك   ددا جدن   الهددالا ي المىددم  الشددن ح األنهلللىدديل ت:  .57

-هددد1427  ددهلل الحموددهلل الىددوهلل   ددهلل الحموددهللل المكت ددة األشه وددة لاتدد اثل مودد ل الق لددة األاللدد ل 
 و.2777

ه ل تحقود : محمدهلل محودي الدهللوا 969ا دا  قودل  اد  ألفودة ا دا منلدكل   دا  قودلل ت:  ش ح .51
 و.1999-هد1427  هلل الحموهللل مكت ة هللا  الت اثل القنه الل الق لة الثننوةل 

هل تحقودد : محمددهلل  نىددل  وددالا 686شدد ح ا ددا النددنظو  ادد  ألفوددة ا ددا منلددك   ددا النددنظول ت:  .52
 و.2777-هد1427ننال الق لة األالل ل الىالهللل هللا  الكتا اللاموةل  و التل ل 

شدد ح التىددهول: تىددهول الفالائددهلل التكموددل المقنوددهللل أل ددي   ددهلل ار محمددهلل  ددا   ددهلل ار ا ددا منلددكل  .53
هدل تحقو : محمهلل   هلل القدنهلل   قدن القدن   فتحدي الىدوهللل هللا  الكتدا اللامودةل  ود التل 692ت:

 و.2771 -هد 1422ل ننال الق لة األالل ل 
 ت  وشيل تحقو : محمهلل محوي الهللوال مق لة حجنشيل القنه ال.ش ح هللوالاا الحمنىة لا .54
شد ح ال ضدّي لكنفوددة ا دا الحنجدال تحقودد : هلل. حىدا محمدهلل الحفظدديل منشدال ات جنملدة ا مددنو  .55

 و.1933 –ه 1414محمهلل  ا ىلالهلل ا ىسموةل الىلالهللوةل الق لة األالل ل 
 : محمدهلل محودي الدهللوا ش ح شذال  الذها في مل فة كسو الل ال   ا هشنو األنون يل تحقو .56

 و.2778 -هد 1429  هلل الحموهللل المكت ة اللو وةل ووهللال  و التل هللقل 
هل تحقود : 961ش ح قق  النهللىل أل ي محمهلل   هلل ار جمنل الهللوا  ا هشنو األنون يل ت:  .59

 ه. 1383محمهلل محو  الهللوا   هلل الحموهللل 
الىدوهلل ىدوهلل أحمدهللل  هدل تحقود : أحمدهلل643ش ح المفول لولو   ا  اي  ا ولو  النحاليل ت: .58

 المكت ة التالفوقوةل القنه الل مو .
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 –ه  296الودحنح تددن  الاغددة الودحنح الل  وددة ل لاجدداله ي أ ددي نود  إىددمن ول  ددا حمددنهلل)ت .59
 و .1997 و الت  –الق لة ال ا لة  –هللا  اللاو لامسووا –تحقو  أحمهلل   هلل الغفال   قن  

 ددا اللددهللل  ددا  ىددالل ار  وددحو  مىدداو )المىددنهلل الوددحو  المختودد  مددا الىددنا  نقددل اللددهللل .67
هل تحقودد : 261وددا  ار  اودد، الىدداو ل  ل مددنو مىدداو  ددا الحجددن  القشددو ي النوىددن ال يل ت: 

 وىددد  ال دددن ي الحا دددي الشددد كن ل الق لدددة  -محمدددهلل فدددةاهلل   دددهلل ال دددنقيل هللا  إحودددنء الكتدددا الل  ودددة 
 هد.1394األالل ل 

يل مكت دددة هللا  القدددهلل ل الودددحو  المىدددنهلل ممدددن لدددو  فدددي الودددحوحوال لمق دددل  دددا هدددنني الدددالاهلل  .61
 ه.1411ونلنءل الق لة األالل ل 

هددل تحقود : محمدالهلل محمدهلل شدنك ل 231ق قنت فحالل الشل اءل لمحمهلل  ا ىدسو الجمحديل ت:  .62
 هللا  المهللنيل جهللال.

هل تحقودد : هلل. أحمدددهلل 948ق قددنت القدد اءل ل مددنو شدددم  الددهللوا محمددهلل  ددا أحمدددهلل الددذه يل ت:  .63
 و.1999 –ه 1418ا ىسموةل الق لة األالل ل خنال م كش الماك فوول لا حالث الالهلل اىنت 

هل تحقود : هلل.  اددي محمدهلل  مد ل مكت ددة 237الق قدنت الك ود ل لمحمدهلل  ددا ىدلوهلل الشهد يل ت:  .64
 و.2771 –ه 1421الخننجيل القنه الل الق لة األالل  

هل تحقودددد : هلل. محىددددا 851ق قدددنت النحددددنال الالاغددددالووال لتقددددي الددددهللوا ا ددددا قنضددددي شدددده ةل ت:  .65
 نال النجف األش ف   غهللاهلل.غونضل مق لة النلم

هل تحقو : 399ق قنت النحالووا الالاغالووا لاش وهللي أ ي  ك  محمهلل  ا الحىا األنهلللىيل ت:  .66
 محمهلل أ ال الفضل إ  اهوول هللا  الملن فل الق لة الثننوة.

هل هللا  إحودنء التد اث الل  ديل 328اللقهلل الف وهللل ألحمهلل  ا محمدهلل  دا   دهلل   د، األنهلللىديل ت:  .69
 و1999 -هد 1427 و التل

غنوددة النهنوددة فددي ق قددنت القدد اء ل   ددا الجددش ي شددم  الددهللوا أ ددي الخودد  محمددهلل  ددا محمددهلل  ددا  .68
هل تحقودددد :   جىت اىدددد ل هللا  الكتددددا اللاموددددةل  ودددد التل الق لددددة 833محمددددهلل  ددددا  ادددديل ت: 

 و.2776 –ه 1429األالل ل 
الندهللوو أ دي  الفه ىت في أخ ن  اللامنء المونفوا ما القهللمنء الالمحدهللثوا الأىدمنء كتد هو ل   دا .69

 ه ل تحقو  :  ضن تجهلّلهلل .438الف   محمهلل  ا أ ي ولقالا إىحن ل ت: 
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فه   الفهن   الاألث نت الملجو الملنجو الالمشوخنت الالمىاىدستل لل دهلل الحدي  دا   دهلل الك ود   .97
ه 1472الكتننيل ا تندنء: هلل. إحىدنا   دن ل هللا  الغد ا ا ىدسميل  ود التل الق لدة األاللد ل 

 و.1982 –
هدد ل تحقود :   دهلل 429  الل  وة لاثلنل ي   هلل الماك  ا محمهلل  ا إىمن ولل ت: فق، الاغة الى .91

 و2772 -هد 1422ال شا  المههللي ل مكت ة إحونء الت اث الل  ي ل الق لة األالل  
هددد تحقودد  : جملدددة 285الكنمددل فددي الاغددة الاألهللال أل ددي الل ددن  الم ددد هلل لمحمددهلل  ددا وشوددهللل ت: .92

 و.2774 –ه 1425األالل   الحىال هللا  المل فةل  و التل الق لة
هل تحقودد : هلل. إوموددل ولقددالال 194الكتددنال للمدد   ددا  ثمددنا  ددا قن دد  الماقددا  ىددو الو،ل ت:  .93

 و.1999 –ه 1427هللا  الكتا اللاموةل  و التل الق لة األالل ل 
الكشنف  ا حقنئ  غالامض التنشول ال والا األقنالول في الجال  التأالولل أل ي القنىو محمالهلل  ا  .94

هل تحقو :  نهللل أحمهلل   هلل المالجالهللل ال اي محمهلل ملاّلضل مكت دة 538  م  الشمخش يل ت:
 و1998 –ه 1418الل وكنال ال ونضل الق لة األالل ل 

تحقودد    ددهلل ار  ادد  الك ودد  المحمددهلل أحمددهلل حىددا  –ه  911لىددنا اللدد ا ل   ددا منظددال  )ت .95
 القنه ال . –هللا  الملن ف  –ار الهنشو محمهلل الشنذلي 

دددا فدددي ت ودددوا الجدددال  .96   شدددالاذ القددد اءات الا وضدددنح  نهدددنل أل دددي الفدددت   ثمدددنا  دددا جنددديل الُمْحت ى 
 هل تحقو :  اي النجهللي ننوفل ال  هلل الفتنح إىمن ول شا يل الق لة الثننوة.392ت:

ددّيل ت:  .99 المحمددهللالا مددا الشددل اء الأشددلن هو ل لجمددنل الددهللوا أ ددي الحىددا  اددي  ددا والىددف الق ْفق 
 –ه 1397شدال ات جنملدة  دن و ل هل تحقو : حىا ملم يل م اجلة: حمدهلل الجنىد ل من624

 و.1997
هل تحقودد : محمددهلل   ددهلل الخددنل   ضددومةل 328المددذك  الالمةنددث أل ددي  كدد   ددا األن ددن يل ت:  .98

 –ه 1419م اجلددددة: هلل.  مضددددنا   ددددهلل التددددالاال مق ال ددددنت الشا ال األالقددددنفل القددددنه الل مودددد ل 
 و.1999

 مضدددنا   دددهلل  ه ل تحقوددد : هلل.279المدددذك  الالمةندددث أل دددي شك ودددن وحوددد   دددا شودددنهلل الفددد اء)ت:  .99
 التالاال مكت ة هللا  الت اثل القنه الل مو .

هل تحقودد : محمددهلل أ ددال 351م اتددا النحددالووال أل ددي القوددا   ددهلل الالاحددهلل  ددا  اددي الاغدداليل ت:  .87
 الفضل إ  اهوول مكت ة نهضة مو ل القنه ال.
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المخوددصل أل ددي الحىددا  اددي  ددا إىددمن ول النحددالي الاغددالي األنهلللىددي الملدد الف  ددن ا ىددوهلل ل  .81
ودد  : خاوددل إ دد اهو جفددنلل هللا  إحوددنء التدد اث الل  دديل  ودد التل الق لددة األاللدد ل هل تحق458ت:

 و.1996 -هد 1419
هل تحقوددد : هلل.   دددهلل 311ملدددنني القددد وا الا   ا ددد،ل أل دددي إىدددحن  إ ددد اهوو الى ددد  ي الشجدددن ل ت:  .82

 و.1988 –ه 1478الجاول   هلل  شا يل  نلو الكتال  و التل الق لة األالل ل 
هل تحقوددد : هلل.  مدددنهلل الدددهللوا  دددا ىدددوهلل ول 279 دددي شك ودددن الفددد اءل ت: ملدددنني القددد وال ل مدددنو أ .83

 و.2711 –ه 1432هلل الو ل  نلو الكتال  و التل الق لة األالل ل 
هل تحقودد : هلل. 623ملجددو األهلل ددنء: إ شددنهلل األ وددا إلدد  مل فددة األهللوددال لوددنقالت الحمدداليل ت:  .84

 و.1993 -ه 1413إحىنا   ن ل هللا  الغ ا ا ىسميل  و التل الق لة األالل ل
ملجو ال اهللاا ل لاحمالي ا منو شهنا الدهللوا أ دي   دهلل ار  دا   دهلل ارل هللا  ودنهلل  ل  ود الت ل  .85

 و .1999ه ل 1399
ه ل هللا  الكتدا 384ملجو الشل اء ل ل منو أ دي   دهلل ار محمدهلل  دا   دهلل ار الم ش دنني ل ت:  .86

 و .1982ه ل 1472اللاموة ل  و الت ل ل ننا ل الق لة الثننوة 
هل مةىىدددة 1478فوا تددد اجو مودددنفي الكتدددا الل  ودددةل للمددد   ضدددن كحنلدددةل ت: ملجدددو المدددةل .89

 و.1958 –ه 1396ال ىنلةل  و التل 
 ه.1344ملجو المونفوال للثمنا  اي خنال مق لة الشنكال غ اف ق   ن الل  و التل  .88
ه ل 395ملجو مقنوو  الاغة ألحمهلل  ا فن    دا شك ودنء القشالوندي الد اشيل أ دال الحىدوا ل ت: .89

 و.1999 -هد 1399هلل الىسو محمهلل هن الا ل هللا  الفك  ل تحقو :   
مل فة الق اء الك ن   ا  الق قنت الاأل ون ل ل منو شم  الهللوا أ ي   هلل ار محمهلل  ا أحمهلل  .97

 –ه 1416هل تحقوددد  الدددهللكتال  قّودددن  ولتدددي قدددال  ل اىدددتنن اللل 948 دددا  ثمدددنا الدددذه يل ت: 
 و.1995

هل تحقودددد : هلل.   ددددهلل 961األنوددددن يل ت:  مغنددددي الا وددددا  ددددا كتددددا األ ن وددددال   ددددا هشددددنو .91
 و.2777 –ه 1421الاقوف محمهلل الخقوال هللا  الت اث الل  يل الكالوتل الق لة األالل ل 

مفتنح الىلنهللال المو نح الىدونهللال فدي مالضدال نت اللادالول ألحمدهلل  دا مودقف  المشدهال   قدن   .92
 و.1985 –ه 1475هل هللا  الكتا اللاموةل  و التل الق لة األالل ل 968ك  ى شاهلل ل ت: 
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هدل تحقو : 997المقنوهلل الشنفوة في ش ح الخسوة الكنفوةل ل منو أ ي إىحن  الشنق يل ت: .93
هلل.   دددهلل الددد حما ىددداومنا اللثومدددوا الوخددد الال مكت دددة إحودددنء التددد اث ا ىدددسميل مكدددة المك مدددةل 

 و.2779-هد1428الق لة األالل ل 
محمدددهلل   دددهلل الخدددنل  هل تحقوددد : 217المقتضدددال أل دددي الل دددن  محمدددهلل  دددا وشودددهلل الم ددد هللل ت:  .94

 و.1994 –ه 1415 ضومةل لجنة إحونء الت اث ا ىسميل القنه الل 
هل تحقو : هلل. حنمهلل أحمهلل القنه ل هللا  878مقهللمة ا ا خاهللالال لل هلل ال حما ا ا خاهللالال ت  .95

 و.2774 –ه 1425الفج  لات اثل القنه الل الق لة األالل ل 
و الأنىدن هو ال لدض شدل ائهول أل دي القنىدو المةتاف الالمختاف في أىمنء الشل اء الكننهو الألقدن ه .96

هل تحقودددد : ف. ك نكددددالل هللا  الكتددددا اللاموددددةل  ودددد التل 397الحىددددا  ددددا  شدددد  ا مددددهلليل ت: 
 و.1982 –ه 1472الق لة الثننوةل 

النجددالو الشاهدد ال فددي ماددالك مودد  الالقددنه الل لجمددنل الددهللوا والىددف  ددا ت ْغدد ي   ددْ هللي األتددن كيل ت:  .99
وال هللا  الكتدددا اللامودددةل  وددد التل الق لدددة األاللددد  ه ل تحقوددد : محمدددهلل حىدددوا شدددم  الدددهلل894

 و.1992 –ه 1413
نشهة األل نء في ق قنت األهلل نءل لألن ن ي أ ي ال  كنت كمنل الهللوا   هلل ال حما  ا محمهللل ت:  .98

 –ه 1475هل تحقو  الهللكتال  إ  اهوو الىنم ائيل مكت ة المنن ل الق لدة الثنلثدةل  مدنا   599
 و . 1985

هل تحقودد :  اددي محمددهلل 833اللشدد ل لمحمددهلل  ددا محمددهلل ا ددا الجددش يل ت:النشدد  فددي القدد اءات  .99
 الض نتل هللا  الكتا اللاموةل  و الت.

هددددل 1741نفددد  القودددا مدددا غودددا األندددهللل  ال قودددال ألحمدددهلل  دددا المقددد ي التامىدددننيل ت:  .177
 و.1999 -ه 1419تحقو : إحىنا   ن ل هللا  ونهلل ل  و التل ل ننال الق لة األالل ل 

ددددت الُلْمو ددددنال لوددددسح الددددهللوا خاوددددل  ددددا أو ددددك الوددددفهلليل ت: ن ْكددددت اله ْمو ددددنا فددددي نُ  .171 هل 964ك 
 و.1911 –ه 1329تحقو : أحمهلل شكي  كل المق لة الجمنلوةل مو ل 

هل تحقو :   هلل الحموهلل   هلل ار 963ن ْول ا  تهن   تق وش الهللو ن ل ألحمهلل  ن ن الت ْن  ْكت يل ت:  .172
 –ه 1398 ل لو ودددددنل الق لدددددة األاللددددد ل اله امدددددةل منشدددددال ات كاودددددة الدددددهلل الال ا ىدددددسموةل قددددد ا ا

 و.1989
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هدد ل تحقود : أ.هلل. 911هما الهالاما في ش ح جما الجالاما ل منو جسل الهللوا الىدوالقي)ت: .173
 و.2771 -هد 1421  هلل اللنل ىنلو مك ول  نلو الكتال القنه الل مو ل هلل.قل 

 نددنةالقل هل تحقودد : أحمددهلل األ964الددالافي  نلالفوددنتل لوددسح الددهللوا  ددا أو ددك الوددفهلليل ت:  .174
 و.2777 –ه 1427الت كي موقف ل هللا  إحونء الت اث الل  يل  و التل الق لة األالل ل 

الفونت األ ونا الأن نء أ ننء الشمنال   ا خاكنا أ ي الل ن  شم  الهللوا أحمهلل  ا محمهلل  دا  .175
 هل تحقو : هلل. إحىنا   ن ل هللا  ونهلل   و الت.681أ ي  ك ل ت: 
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